SPORTBeleidsplan2008-2013

		 Inhoud

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

		 Voorwoord

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

		 Inleiding

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

		 Sportmissie provincie Limburg

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Deel 1. Inventaris van de provinciale structuur

........................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Algemeen

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3
5
7
9

11
11

2. Demografische gegevens

12

3. Politieke besluitvorming

16

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Organogram provinciebestuur Limburg

17

5. De Provinciale Sportdienst

18

.................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Provinciale sportaccommodaties

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Inventaris van de externe sportactoren

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Subjectieve gegevensverzameling

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Relevante maatschappelijke trends

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Trends in de sportwereld

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Deel 2 Een sportief beleid

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoofdstuk 1. Ondersteuning bovenlokale sportverenigingen

..................................................................................................................................................................................................................................

1. Competitiesportfederaties

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Recreatiesportfederaties

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Subsidies voor bijzondere projecten en -evenementen

......................................................................................................................................................................................................

Hoofdstuk 2 Beleidsmaatregelen voor ondersteuning en stimulering van gehandicaptensport en doelgroepen

.............

1. Personen met een handicap

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.1. Geschiedenis en motivatie

. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

26
27
30
32
33
35
35
36
42
48
53
54
54

1.2. Sportpromotionele evenementen en projecten

54

1.3. Informatieverstrekking en serviceverlening

60

1.4. Subsidiëring van G-sport

64

.......................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.5. Oprichten van G-afdelingen in de reguliere sportclubs

68

1.6. Provinciale Gehandicaptensportraad

71

...................................................................................................................................................................................................

. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Specifieke doelgroepen - personen met beperkingen

...........................................................................................................................................................................................................

2.1. Geschiedenis en motivatie

. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.2. Bewegingsproject voor hartpatiënten in het Provinciaal Sportcentrum Dommelhof

........................................................................

2.3. Bewegingsproject voor mensen met beperkingen in het Provinciaal Sportcentrum Dommelhof
2.4. Bewegingsproject voor mensen met beperkingen in alle regio’s van de provincie Limburg
2.5. Kortstondig diabetesproject in verschillende regio’s van de provincie Limburg

....................

..........................................

...........................................................................................

Hoofdstuk 3. Ondersteuning en stimulering van inter- en bovenlokale samenwerking

.....................................................................................................................

1. Jeugdsport

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Provinciale Wielerschool Limburg

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

74
74
76
80
84
86
90
92
98

102

3. Seniorensport

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

106

4. “Sport-voor-Allen”-promotie

. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Uitreiking Limburgse sportprijzen

110

6. Integratie via sport

114

7. Vorming

118

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

128

8. Sport, natuur en ruimtelijke ordening

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoofdstuk 4. Ondersteuning en organisatie van een pool van sportgekwalificeerde begeleiders
Hoofdstuk 5. Regionale sportaccommodaties: behoeften en ondersteuningsplan

143

...........................................................................

149

........................................................................................................................................

1. Subsidiëring regionale sportaccommodaties

150

.........................................................................................................................................................................................................................................

154

2. Limburgs Huis voor de Sport

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Naschools gebruik schoolsportinfrastructuur

156

4. Provinciaal Sportcentrum Dommelhof

158

....................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

163

Hoofdstuk 6. Sportadvies en communicatie

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

164

1. De Provinciale Sportraad

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. De Provinciale Gehandicaptensportraad

170

3. De sportnieuwsbrief

170

4. De website

172

............................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoofdstuk 7 Topsportbenadering

175

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voorwoord
Voor
woord

Met enige fierheid stel ik u het sportbeleidsplan van de

Sport en beweging zijn prima partners bij een betere

provincie Limburg voor. Dit sportbeleidsplan kadert in

integratie in de samenleving. Sociale contacten nemen

het decreet van 9 maart 2007 betreffende de subsidiëring

toe, het verenigingsleven wordt gestimuleerd en het

van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse

sociale weefsel van onze provincie wordt versterkt.

Gemeenschapscommissie voor het voeren van een

Kansarme groepen krijgen hierdoor kansen om mee

“Sport-voor-Allen”-beleid. Met dit plan willen we het

te evolueren. Voor deze doelgroepen organiseert de

sportbeleid op een transparante manier communiceren

provincie Limburg specifieke stimuli zodat sport en

naar alle betrokkenen en geïnteresseerden. We hebben

beweging bereikbaar worden voor iedereen.

van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het

topsportbeleid toe te lichten zodat u een volledig beeld

De voorwaardenscheppende rol van de provincie Limburg

krijgt van onze sportwerking.

mag niet onderschat worden. Met het behoefteonderzoek
van regionale sportaccommodaties en het ondersteunen

Dit plan geeft u een inzicht in de vele ondersteunings- en

bij de realisatie ervan, willen we alle sporttakken in

stimuleringsvormen die de provincie Limburg voorziet

alle regio’s evenveel kansen geven. De realisatie van

binnen een breed gedragen “Sport-voor-Allen”-beleid

kwaliteitsvolle sportaccommodaties is immers de eerste

en dit voor de periode van 2008 tot 2013. Via advies,

voorwaarde voor een succesvol sportpromotioneel

organisatie, coördinatie, begeleiding en ondersteuning

beleid.

wil de provincie een meersporenbeleid volgen dat snel

Met de organisatie van veelzijdige sportpromotionele

anticipeert op de steeds veranderende noden en behoeften

activiteiten willen we het belang van sport en beweging

in de sport- en bewegingswereld. Ons uiteindelijk doel is

voor iedereen benadrukken.

zoveel mogelijk Limburgers te overhalen om dagelijks

Met de ondersteuning van de gemeentelijke en stedelijke

voldoende te bewegen.

sportdiensten en via het uitgebreid vormingsaanbod

Voorwoord

voor de vele begeleiders in de sport trachten we een
Sporten en bewegen zijn ideale middelen voor een

kwaliteitsvol kader te scheppen zodat sport en beweging

goede gezondheid. De preventieve en therapeutische

in ideale omstandigheden kunnen plaatsvinden. Sporten

rol zal alsmaar groter worden. Het is bewezen dat sport

in de Limburgse natuur is een mooi voorbeeld van zo’n

en beweging in de opvoeding van onze kinderen een

ideale omstandigheid. Ook hier speelt de provincie

elementaire rol vervult. De motorische ontwikkeling

Limburg een voortrekkersrol in het zoeken van een

verloopt veel sneller en zowel op het fysieke als op

evenwicht tussen het rijke sportleven en de bescherming

het psychische vlak zullen kinderen die regelmatig

van de natuur.

bewegen,

beter gewapend zijn om het groeiproces

succesvol te doorlopen. Maar ook op latere leeftijd blijft

Via diverse communicatiekanalen zoals de website en de

beweging belangrijk. Het zorgt ervoor dat we op hoge

sportnieuwsbrief willen we aan iedereen de kans bieden

leeftijd langer zelfstandig kunnen blijven functioneren.

om een interactieve dialoog aan te gaan over sport in

Hierdoor neemt het leefcomfort aanzienlijk toe.

Limburg. De Provinciale Sportraad en de Provinciale

De provincie vervult een pioniersrol in het stimuleren

Gehandicaptensportraad nemen op het vlak van advies

van sport en beweging voor gehandicapten en voor

en communicatie een vooraanstaande plaats in.

mensen met allerlei beperkingen. In het kader van de
demografische evolutie zal dit facet in de toekomst enkel

Ik wil de vele partners, adviseurs en medewerkers die

nog aan belang winnen.

bijgedragen hebben in de realisatie van dit sportief
beleidsplan van harte danken voor hun inzet en
betrokkenheid.
Hilde Claes
gedeputeerde van Sport
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Inleiding
III

Bij het uittekenen van het provinciaal sportbeleid is het belangrijk om een brede

Als laatste volgt de balansoefening tussen sport, natuur

kijk te hebben op bestaande toestanden, situaties, meningen, visies, alsook trends

en ruimtelijke ordening. Dit is een vrij technische

en evoluties die zich aandienen. Een situatieschets van objectieve vaststellingen

materie waarbij binnen het provinciale sportbeleid

en subjectieve meningen vormen de basis van ons sportbeleid. Onder de noemer

vooral ondersteunend gewerkt wordt naar specifieke

“Inventaris van de provinciale structuur” geven we in deel 1 een overzicht van al deze

sporttakken en lokale sportdiensten.

basisgegevens.

In hoofdstuk 4 wordt de ondersteuning en de organisatie

Het provinciaal sportbeleidsplan werd opgedeeld in 7 hoofdstukken. In ieder

van Vlabus, de pool van sportgekwalificeerde begeleiders,

hoofdstuk geven we een beknopte geschiedenis en motivatie van de verschillende

besproken. Vlabus is een partner in het streven naar

werkdomeinen waarin de provincie Limburg actief is. Een analyse maakt ondermeer

een kwalitatieve begeleiding van de sport in Limburg.

eventuele problemen zichtbaar. Via het formuleren van strategische doelstellingen

Hiermee wordt ingespeeld op een permanente nood aan

wordt de lange termijnvisie duidelijk. Operationele doelen geven aan welke resultaten

sportgekwalificeerde begeleiders.

we op korte termijn willen behalen. We vermelden hier de diverse maatregelen
die we vanuit het provinciale sportbeleid willen nemen om onze doelstellingen te

Met een behoeftenonderzoek en een ondersteunings-

bereiken.

plan wil de provincie Limburg het aanbod van

Ter verduidelijking geven we tot slot onder de noemer “Toekomstvisie” een korte

kwaliteitsvolle regionale sportaccommodaties op een

samenvatting van de beoogde doelen.

verantwoorde manier helpen invullen.

In hoofdstuk 5 komt ondermeer de financiële

Er is bewust gekozen om al de werkdomeinen op deze manier te bespreken. Het

ondersteuning van dit soort accommodaties aan bod.

resultaat is een vrij uitgebreid plan dat het voordeel biedt alle werkingsfacetten tot

Tevens wordt het Limburgs Huis voor de Sport,

in de details te verduidelijken waardoor dit beleidsplan als een echt werkinstrument

het

kan gehanteerd worden.

schoolsportinfrastructuur

naschools

gebruik

van
en

de
het

provinciale
Provinciaal

Sportcentrum Dommelhof onder de loep genomen.
Hoofdstuk 1 behandelt de ondersteuningsmaatregelen van bovenlokale vereni-

Sportadvies en communicatie is binnen het provinciaal

gingen. De competitie- en recreatiesportfederaties alsook de provinciale subsidies

sportbeleid erg belangrijk. Daarom besteden we er een

voor bijzondere sportieve projecten en evenementen worden hier besproken. Met

afzonderlijk hoofdstuk aan. In hoofdstuk 6 komen de

het oog op een herziening van de provinciale subsidiereglementen wordt er tevens

twee adviesraden aan bod.

een uitgebreide analyse gemaakt van de toepassing van de huidige regelgeving en de

Naast de Provinciale Sportraad wordt er ook beroep

gevolgen hiervan. Op basis van deze analyse zal een vernieuwd reglement, gebaseerd

gedaan op een Provinciale Gehandicaptensportraad.

op toekomstgerichte kwaliteitsitems, worden ontworpen in het voorjaar van 2008.

Beide provinciale adviesraden vullen elkaar door hun

In hoofdstuk 2 worden de beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering

specificiteit perfect aan en vormen een uniek duo in

van personen met beperkingen besproken. Limburg is als eerste Vlaamse provincie

Vlaanderen.

gestart met een actief G-sportbeleid. Dit uit zich in een veelzijdige ondersteuning.
Nieuw zijn de initiatieven m.b.t. de doelgroep “personen met beperkingen”. Na

Als

een experimentele opstartfase is het opzet om de organisatie van deze werking in

biedt

diverse regio’s van onze provincie te implementeren.

ondersteuningsvormen voor topsport. Hierdoor maken

aanvulling
hoofdstuk

op

dit

“Sport-voor-Allen”-beleid

7

een

beschouwing

rond

de

we het Limburgs sportplaatje compleet.

Inleiding

De ondersteunings- en stimuleringsmaatregelen m.b.t. inter- en bovenlokale

6

sportBeleidsplan

samenwerking komen in hoofdstuk 3 aan bod.

De bijlagen 5 t.e.m. 9 bieden een overzicht van de huidige

De veelzijdige initiatieven naar jongeren en senioren alsook de promotie van het

subsidiereglementen en de resultaten van de bevraging

“Sport-voor-Allen”-principe worden hier ontleed en in doelstellingen geformuleerd.

die in het kader van het provinciaal sportbeleidsplan

Met de oprichting van de Provinciale Wielerschool Limburg willen we Limburgse

georganiseerd werd bij de betrokkenen.

jongeren de kans bieden om een professionele wieleropleiding te volgen in de eigen

Dit provinciaal sportbeleidsplan is zodanig samengesteld

omgeving.

dat elk besproken item voldoende gestoffeerd is om een

Met de uitreiking van de provinciale sportprijzen spreekt de provincie zijn waar-

volledig inzicht te krijgen. Het is derhalve niet nodig om

dering uit over de geleverde inspanningen en behaalde prestaties van de Limburgse

het volledige plan door te nemen indien uw interesse

sportclubs en sporters.

zich beperkt tot een bepaald item.

Via het project ”OpBoksen” krijgen jonge allochtonen de kans om zich beter te
integreren in onze maatschappij.

Wij hopen met dit plan te kunnen aantonen dat sport en

De vele vormingsinitiatieven voor bestuurders en begeleiders van sportclubs en

beweging een alsmaar belangrijker item wordt in onze

medewerkers van de gemeentelijke of stedelijke sportdiensten zorgen voor een

maatschappij en binnen het beleid van de provincie

kwaliteitsverbetering van de sportservice.

Limburg.
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Sportmissie
Sportmissie
provincie Limburg

Sport
missie
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De provincie Limburg ondersteunt, coördineert en
stimuleert lokale en provinciale sportstructuren met als
doel alle inwoners evenveel kansen te bieden om op een
aangepaste wijze sport en beweging op een kwaliteitsvolle
manier te integreren in hun dagelijkse leven.
Via de organisatie van provinciale evenementen en
projecten toont de provincie Limburg het belang aan
van sport en beweging, in het bijzonder voor specifieke
doelgroepen.

sportBeleidsplan
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Inventaris
Inven
taris

1 Algemeen

Deel 1
Inventaris van de
provinciale structuur
10
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Limburg is met zijn 2 442 km² één van de kleinste provincies in België. De

We kennen het meer agrarische Zuid-Limburg met zijn

bevolkingsdichtheid is kleiner dan die van de andere Vlaamse provincies (gemiddeld 333

puzzel van dorpjes, het verstedelijkte platteland van

inwoners per km²).

Noord-Limburg met zijn uitgestrekte gemeenten en

De provinciegrens beslaat 322 km, waarvan 130 km met de Nederlandse provincies

verspreide gehuchten, het geïndustrialiseerde Midden-

Limburg en Noord-Brabant en 192 km met de binnenlandse provincies Antwerpen,

Limburg met de bipool Hasselt-Genk, het Maasland

Vlaams-Brabant en Luik.

met zijn recente industrialisering en de geadopteerde

Tussen 1950 en 2006 steeg het aantal Limburgers van 482 000 naar 814 658.

Voerstreek.

De lokale verschillen weerspiegelen zich in de economische sector en de

.

bevolkingsdichtheid.

sportBeleidsplan
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Inventaris
2.1 Limburgse gemeenten - inwonersaantallen

Inven
taris

Totale bevolking in

2 Demografische gegevens

2006

2016

2025

Alken

11.048

11.304

11.301

As

7.497

7.696

7.769

Beringen

41.072

45.281

47.530

Bilzen

30.057

30.397

30.340

Bocholt

12.355

12.941

13.254

Borgloon

10.152

9.904

9.658

In de rij van de tien Belgische provincies neemt Limburg

dan stellen we vast dat Noord-Limburg het dunst bevolkt

Bree

14.503

15.006

15.151

de zevende plaats in. Het aandeel van Limburg in de

is (232 inwoners per km²), terwijl in Midden-Limburg

Diepenbeek

17.706

18.688

18.908

Belgische bevolking bedraagt net geen 8%. Vlaanderen

(met Genk en Hasselt) de dichtheid zelfs boven het

Dilsen-Stokkem

19.106

19.964

20.358

telt 6 043.161 inwoners, als volgt verdeeld over de vijf

Vlaams gemiddelde ligt met 523 inwoners per km².

Genk

63.787

65.100

65.260

Gingelom

7.847

8.086

8.170

380 072), West-Vlaanderen (1 138 503), Vlaams-Brabant

Wat dadelijk opvalt, is dat de afgelopen 5 jaar in het

Halen

8.624

9.093

9.351

(1 037 786) en Limburg (809 942). Het Limburgs aandeel

Brussels Hoofdstedelijk Gewest de bevolking zowat met

Ham

9.705

10.810

11.348

in de bevolking van het Vlaams Gewest bedraagt 13,4%.

5% (of bijna 50 000 inwoners) toenam. In Vlaanderen en

Hamont-Achel

13.770

13.932

13.824

In België groeit de bevolking verder aan tot

Wallonië lag die aangroei (+ 1,7%) daarmee iets lager

Hasselt

70.035

71.019

70.597

10 445 852 inwoners.

dan gemiddeld voor België (+ 2,0%). Bekijken we alle

Hechtel-Eksel

11.473

11.830

12.014

provincies: Antwerpen (1 676 858), Oost-Vlaanderen (1

Belgische provincies, dan stellen we vast dat de laatste

Heers

6.762

6.960

7.031

echte

5 jaren - relatief gezien - de bevolking vooral aangroeide

Herk-de-Stad

11.795

11.702

11.604

agglomeratievorming. De twee grootste gemeenten,

in de drie Waalse provincies Waals-Brabant, Luxemburg

Herstappe

Hasselt en Genk, tellen respectievelijk 69 538 en 63 607

en Namen. Limburg volgt op een vierde plaats (+ 2,4%

Heusden-Zolder

inwoners, of 16,4% van de Limburgse bevolking. Er zijn

of een stijging van meer dan 18 000 inwoners) en is

Hoeselt

9.265

9.607

9.623

13 gemeenten met minder dan 10 000 inwoners; in die

daarmee de sterkste stijger van de vijf Vlaamse provincies

Houthalen-Helchteren

29.945

31.318

32.011

gemeenten woont 11,3% van de Limburgse bevolking.

(al is Vlaams-Brabant een inhaalmanoeuvre bezig).

Kinrooi

11.977

12.308

12.400

De categorie van 10 000 tot 20 000 inwoners beslaat 19

In de regio’s Noord-Limburg (+ 3,2%), Maasland en

Kortessem

8.074

8.494

8.567

gemeenten, met 33,4% van de bevolking. 38,8% van de

West-Limburg (beiden + 3,0%) groeide de bevolking de

Lanaken

24.485

26.413

27.114

Limburgers woont in de tien gemeenten uit de groep

afgelopen 5 jaren sneller dan gemiddeld voor Limburg,

Leopoldsburg

14.403

15.756

16.524

van 20 000 tot 40 000 inwoners. De bevolkingsdichtheid

terwijl we in Zuid-Limburg een aangroei met 1,2%

Lommel

31.898

33.539

34.232

van onze provincie ligt met 334 inwoners per km² op

hadden.

Lummen

13.691

13.973

13.958

Maaseik

23.631

25.110

25.656

Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Bevolkingsstatistieken

Maasmechelen

36.255

37.650

38.029

Meeuwen-Gruitrode

12.583

12.815

12.807

Neerpelt

16.117

17.047

17.549

Nieuwerkerken

6.606

6.604

6.535

Opglabbeek

9.607

9.889

10.035

Limburg

is

een

provincie

zonder

hetzelfde niveau als België (342); in Vlaanderen (447) ligt

BASISDATAFICHES DEMOGRAFIE Editie 2007

dat beduidend hoger. Bekijken we de streken in Limburg

12
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82

85

84

30.769

31.830

32.163

Overpelt

13.435

14.127

14.488

Peer

15.810

16.778

17.286

Riemst

15.963

16.649

16.881

Sint-Truiden

38.247

39.012

38.952

Tessenderlo

16.811

19.027

20.254

29.687

29.310

28.711

Voeren

4.263

4.334

4.356

Bron:

Wellen

6.930

7.005

6.977

Studiedienst van de

Zonhoven

19.901

20.975

21.382

Vlaamse Regering -

Zutendaal

6.929

7.267

7.331

Bevolkingsprojecties

Tongeren

Maasland

115.454

121.445

123.557

(2006-2016), reële cijfers op

Midden-Limburg

225.407

231.952

233.293

01.01.2006

Noord-Limburg

141.944

148.015

150.605

		

West-Limburg

146.870

157.472

162.732

Verwerking:

Zuid-Limburg

184.983

187.751

187.186

provincie Limburg - 2de

Limburg

814.658

846.635

857.373

Directie Welzijn - stafdienst

6.185.805

6.223.230

Vlaams Gewest
België

6.078.600

10.511.382

Strategie en Planning Studiecel 		
sportBeleidsplan
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Inventaris
Alken

Inven
taris

tot
a

al

e la

ove
rig

Tur
k

en

rde
n

nja
a

rs

Spa

nd e

e r la

Ne d

kan

8

44

8

4

85

158

57

4

213

6

12

95

399

Beringen

52

530

53

298

93

761

248

2.035

Bilzen

9

139

62

916

29

92

301

1.548

Bocholt

0

27

5

1.125

2

1

111

1.271

Borgloon

2

12

5

102

3

0

130

254

Bree

1

14

26

490

6

15

117

669

Diepenbeek

9

73

6

149

15

5

222

479

31

67

166

1.987

328 1.429

871

8.797

2.3 Prognose bevolking in Limburg volgens
leeftijdscategorieën

2.4 Demografische conclusies

Leeftijdscategorie

Conclusies m.b.t. leeftijden

2006

2016

2025

180 360

172 537

171 616

22,10%

20,30%

20,00%

20-39 jaar

217 480

205 411

187 918

26,70%

24,30%

21,90%

• Tegen 2016 groeit het aantal inwoners met 3,9%

40-59 jaar

247 535

249 009

224 991

tot 846 635. Voor heel Vlaanderen wordt een

0-19 jaar

• Limburg maakt momenteel met 814 658

inwoners, 13,4% uit van het Vlaams Gewest.

80

318

74

1.251

468

4.589

529

583

Gingelom

2

15

2

55

3

0

96

173

Halen

1

11

2

55

1

20

66

156

Ham

5

36

14

102

34

51

82

324

Hamont-Achel

0

21

12

3.491

17

12

151

3.704

Hasselt

32

214

295

641

211

236

1.262

2.891

Hechtel-Eksel

10

12

6

726

7

17

166

944

Heers

0

13

2

56

1

0

109

181

Verwerking: provincie Limburg - 2de Directie Welzijn - stafdienst

2025, evenals de 40- tot 59-jarigen, de grootste

Herk-de-Stad

0

12

9

70

3

6

113

213
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categorie te vormen (ongeveer 25%).

Herstappe
Heusden-Zolder
Hoeselt

0

0

0

0

0

0

0

0

23

558

45

212

210

745

198

1.991

0

55

1

111

5

6

57

235

Houthalen-Helchteren 111

1.363

297

374

277

361

281

3.064

Kinrooi

0

15

25

1.633

8

1

92

1.774

Kortessem

1

24

8

60

6

0

41

140

Lanaken

11

80

30

5.843

19

18

338

6.339

Leopoldsburg

19

31

14

174

36

194

145

613

Lommel

6

57

16

3.648

17

114

280

4.138

Lummen

1

22

14

84

22

16

83

242

Maaseik

60-79 jaar

80 +

30,40%

29,50%

26,30%

142 715

176 583

220 698

17,50%

20,90%

25,80%

26 568

43 095

52 150

3,30%

5,00%

6,00%

toename met 1,8% verwacht.

• Momenteel vormen de 40- tot 59-jarigen met
30,40% de grootste leeftijdscategorie.

• De 60- tot 79-jarigen vormen (op de 80-plussers
na) de kleinste leeftijdscategorie (17,50%).
Deze categorie zal alsmaar groter worden om in

De 60- tot 79-jarigen zullen tegen 2016 met
24% stijgen. In heel Vlaanderen is de stijging
“slechts” 14%.
• De 80-plussers zullen tegen 2025 verdubbelen
in aantal (van 3,30% naar 6,00%).
• De categorie van 0- tot 19-jarigen vermindert
geleidelijk van 22,10% tot 20,00% in 2025.
Conclusies m.b.t. nationaliteiten
• Limburg telt 67 184 buitenlanders of 8,2% van

9

51

92

2.266

10

12

278

2.718

207

2.890

149

2.257

74

672

422

6.671

Meeuwen-Gruitrode

0

27

8

413

14

1

103

566

Neerpelt

2

14

15

2.218

24

26

132

2.431

1

5

2

25

0

0

70

103

hoofdzakelijk gevestigd in de grensgemeenten

10

240

9

161

13

12

100

545

met Nederland.

Maasmechelen

BASISDATAFICHES DEMOGRAFIE Editie 2007

rok

6

12

Genk

Nieuwerkerken
Opglabbeek

de totale Limburgse inwoners.
• Nederlanders vormen met 35 986 inwoners
de grootste buitenlandse groep. Zij zijn

Overpelt

1

17

12

990

7

11

111

1.149

• De 2de grootste buitenlandse groep zijn de

Peer

4

22

10

499

8

8

115

666

Italianen met 12 052 inwoners (Midden-

Riemst
Sint-Truiden
Tessenderlo
Tongeren

2

52

6

2.274

10

6

277

2.627

Limburg en Maasland), gevolgd door de Turken

18

47

61

183

14

14

846

1.183

met 5 076 (vroegere mijngemeenten).

9

35

22

125

8

61

107

367

10

94

29

400

26

15

407

981

• 20 jaar geleden telde Limburg 22 000 Italianen,
Bron:

15 000 Nederlanders, 18 500 Turken, 6 000

FOD Economie - Algemene

Marokkanen en 4 000 Spanjaarden.

Voeren

0

7

1

971

2

0

73

1.054

Wellen

0

12

2

29

6

0

45

94

Zonhoven

20

174

21

161

52

46

180

654

Economische Informatie

Zutendaal

30

61

1

508

5

9

42

656

- Dienst Demografie

Maasland

307

3.354

Midden-Limburg

692

6.771

370 13.250
1.162

2.790

142

770

1.296

19.489

907

2.110

3.053

17.485

Directie Statistiek en

(01.01.2006)
Verwerking:

Noord-Limburg

24

211

110 13.600

102

205

1.286

15.538

West-Limburg

110

1.235

173

1.120

407 1.854

1.042

5.941

provincie Limburg - 2de

481

189

5.226

113

137

2.537

8.731

Directie Welzijn - stafdienst

1.671 5.076

9.214

67.184

Zuid-Limburg
Limburg
Vlaams Gewest
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België

48
1.181
3.598

12.052 2.004 35.986

22.733 26.456 96.992 10.080 18.982 135.361 314.202

16.325 175.498 80.602 110.492 42.907 39.664 434.985 900.473
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3 Politieke besluitvorming
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4.1.1 Structuur

organogram Provinciebestuur Limburg

De Provinciale Sportdienst maakt deel uit van de 2de

Provincieraad

Bestendige deputatie

Gouverneur

79

ur
erne
gouv

Directie Welzijn

De 2de Directie heeft 2 afdelingen:

• Afdeling 1: Handicap, Minderheden,

Provinciegriffier

Wonen, Gelijke kansen en Steunpunten

opvoedingsondersteuning, Vrijwilligerswerk en
Informatie en onthaal

Griffie

Toegankelijkheid
• Afdeling 2: Gezondheid, Sport,

0

gedep

g

n

25 26 27 28 29
24
30

p

ro
v

e vi n

de

4.1 Directie Welzijn

de provincie

23

wnd. provinciegriffier

er
ute

4 9 50 51 52

agg

48

r sl

De 2de Directie “Welzijn” is één van de 9 directies binnen

70

22

ve

Claes en Erika Thijs, gedeputeerden en Valère Cornelis,

3.3 Gedeputeerde van Sport

47

Sylvain Sleypen, Gilbert Vanbaelen, Frank Smeets, Hilde

64

Steve Stevaert, gouverneur-voorzitter, Marc Vandeput,

60

63

BELANG 15

45

62

CD&V 24, N-VA 2, SP.A-spirit 20, Open VLD 14, VLAAMS

59

58

20

61

De 75 zetels van de provincieraad zijn als volgt verdeeld:

3.2 Samenstelling deputatie:

57

19

46

3.1 Samenstelling Provincieraad

39

38

9

1

0

42 43
44

41
40

4 Organogram provinciebestuur
Limburg

21

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

12

11

17
18

69

Provinciebestuur Limburg

16

14 15
13

6de Directie

1ste Directie

Ontwikkelingssamenwerking, Jeugd en

Interne Zaken

Onderwijs

Ouderen

7de Directie

2de Directie

Financiën en Automatisering

Welzijn

4.1.2 De missie
De missie van de 2de Directie Welzijn luidt als volgt:

8ste Directie

3de Directie

“De provinciale Directie Welzijn heeft een specifieke

Personeel

Infrastructuur, Ruimtelijke

deskundigheid en een eigen verantwoordelijkheid op het

Ordening, Milieu en Natuur

intermediaire bestuurs- en beleidsniveau. Zij streeft naar

3.4 Sportbeleidsplan
9de Directie

een goed inzicht in de noden en verwachtingen van de

Mevrouw Hilde Claes

Redactie:

4de Directie

gehele Limburgse bevolking.

Contact: Kabinet : tel. 011 23 70 36 - fax 011 23 70 39

An Van Caekenberghe, Carine Alders, Nele Houben,

Economie en Internationale

Zij wil een actieve en innoverende partner zijn in het

e-mail: hclaes@raadlimburg.be

Gill Weytjens, Alain Vossen, Stany Stulens, Leon

Samenwzerking

welzijnsbeleid, met een schakelfunctie tussen de

Patrimonium

Vanderstraeten, Stijn Van Dingenen, Ronny Wasiak,

Bevoegdheden

beleidsniveaus, en sterk gericht op de lokale overheden en

René Schreurs; stafmedewerkers Provinciale

5de Directie

het maatschappelijk middenveld, in een zich harmonisch

• veiligheid

Sportdienst

Cultuur

ontwikkelend welzijnslandschap. Zij wil tevens garant

• mobiliteit en verkeer

Hilde Claes; gedeputeerde en Joke Vanbrabant;

• sport

kabinetsmedewerkster.

• jeugd
• dierenwelzijn

Coördinatie:

• Provinciale Bibliotheek Limburg

René Schreurs, stafmedewerker Provinciale Sportdienst

• lokale besturen en intergemeentelijke
samenwerking
• juridische aangelegenheden - provincie-

staan voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de
10de Directie

bevolking.

Rijkstaken

De 2de Directie Welzijn engageert zich om de provinciale
beleidsprioriteiten inzake welzijn te helpen realiseren.

Ministerie Vlaamse

Zij streeft daarbij naar een evenwichtige relatie met de

Gemeenschap Afdeling BA

provinciale overlegplatforms, met aandacht voor de

Eindredactie:

autonome werking van de beleidspartners. Als provinciale

Leon Vanderstraeten, diensthoofd Provinciale

directie doet zij dit in een regisserende, coördinerende

Sportdienst

Provinciale Instellingen

decreet
• confessionele en

Zij streeft het verhogen van welzijnskansen voor allen
Aanverwante Instellingen

niet-confessionele
aangelegenheden

en ondersteunende rol.
na, met een bijzondere aandacht voor maatschappelijke
achterstelling. Dit streven is gesitueerd in een mondiaal

Provinciale Adviesraden

perspectief van welzijn voor iedereen.
De 2de Directie Welzijn zal zich daartoe adequaat
organiseren, maximaal de talenten van alle medewerkers
mobiliseren, en een beroep doen op hun creativiteit en
hun sociaal engagement.”

16
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5 Provinciale Sportdienst
5.1 Doelstellingen

5.3 Werkdomeinen

5.3.1 Informatie en advies

De provincie Limburg voert, in nauw overleg met

Kwaliteitsvolle wijze: de gemeentelijke sportinfra-

de sportsector, een voorwaardenscheppend en een

structuur toegankelijk te maken voor iedereen, het

complementair sportbeleid met als doel de kwantiteit,

opvullen van regionale infrastructuurnoden en een

De Provinciale Sportdienst beschikt over een aantal

sportvormingsprogramma raadplegen, je kan er de

maar vooral ook de kwaliteit van de actieve sportbeoefening

permanente vorming uitbouwen voor alle vrijwillige en

informatiekanalen waarmee de Limburgse sportwereld,

sportnieuwsbrieven nalezen, het activiteitenaanbod

bij de Limburgse bevolking te bevorderen.

professionele bestuurders en begeleiders

maar ook eenieder die sportieve vragen heeft, kan worden

wordt vermeld, er is een overzicht van de provinciale

verder geholpen.

subsidiereglementen en er zijn links met de voornaamste

Op de website kan je ondermeer het volledige provinciale

sportorganisaties.

De

Provinciale

Sportdienst

heeft

hierbij

een

coördinerende, stimulerende, voorwaardenscheppende,

Integreren in dagelijkse leven: sport en beweging zijn

ondersteunende en adviserende rol te vervullen.

een middel tot het uitbouwen van een goede fysieke

Het sportbeleid is in hoofdzaak een “Sport-voor-Allen”-

conditie, tot integratie, tot verdraagzaamheid, tot sociaal

beleid in de meest brede betekenis.

contact, tot sportieve opvoeding.

5.3.1.1 Website Provinciale Sportdienst

recreatieve sportbeoefening over competitiesport tot

Provinciale evenementen: i.s.m. gemeenten en andere

Opbouw website Provinciale Sportdienst.

topsport, komen in dit beleid aan bod.

sportactoren

Bij het voeren van het provinciaal sportbeleid zijn

georganiseerd die door hun grote deelnameaantallen,

onderstaande

hun uitstraling en bekendheid sensibiliserend werken

Alle aspecten van het sportgebeuren, van initiatie en

woorden

en

begrippen

voor

ons

heel belangrijk. Vandaar enige verduidelijking en

worden

er

provinciale

sportdagen
www.limburg.be wonen
werken
items leven		

naar specifieke doelgroepen

visit ontspannen

omschrijving:

cultuur
subitems

sport

infopunt
Ondersteunen: informeren, adviseren en sensibiliseren

5.2 Organogram Provinciale Sportdienst

www.limburg.be/sport

toerisme

home

via website, brochures voor specifieke doelgroepen,

www.limburg.be/sport/

advertenties,…

items

nevenitems

contact

provinciaal steunpunt toegankelijkheid

Diensthoofd

nieuws

sportdienst

Leon Vanderstraeten

agenda

steunpunt vrijwilligerswerk

Coördineren: het afstemmen van acties op elkaar en het
samenwerken met diverse actoren

Limburgs Huis voor de Sport

Secretariaat

informatie

Stimuleren: via aangepaste subsidiereglementen

Abdel Wahhabl

Angeline Maesen

subsidies

Stany Stulens

Christel Bartholomé

publicaties

Monique Moers

2e Directie

De gemeentelijke en provinciale sportstructuren:
er wordt een permanent contact en wisselwerking

Communicatie en

onderhouden

subsidies

Sport en natuur Vlabus

G-Sport

groepenwerking

Promotie

www.limburg.be/sport/sportdienst

Stijn Van Dingenen

An Van

Gill Weytjens

Ronny Wasiak

René Schreurs

Alain Vossen

hoofditems

Caekenberghe

Nele Houben

met

de

sportdiensten,

sportraden,

federaties en aanverwante organisaties zodat er snel en
flexibel kan ingespeeld worden op noden en behoeften

Vorming en doel-

Carine Alders

subitems

contact

wie

doelgroep

nieuws

administratie

Personeel Vlabus

agenda

adviesraad

Annick Bzdenga

externe links

beleid

Katrien Cremers

subsidies

kerntaak

drempelverlagende initiatieven voor mensen met

Paul De Backer

publicaties

beperkingen op fysiek en materieel vlak

Nele Houben

doel

via

infovergaderingen,

voorlichting,

vormingen,

intervisies,…
Alle

inwoners:

met

speciale

aandacht

voor

Rita Jeunen

doel

wat

aanbod
waar

administratie

Sport en beweging: het aanbieden van diverse sport-

Hanne Nelissen

en bewegingsvormen voor alle leeftijden en dit op een

Marie-Rose Slezak

beleidsverklaring

aangepaste wijze met de bedoeling om levenslang te

Ines Stakenborg

aanpak

bewegen.

Stany Stulens

waarom

aanleiding

Sarah Willems

wanneer

openingsuren

18
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5.3.1.2 De Nieuwsbrief

5.3.2 Subsidies

5.3.3 Sportpromotie

5.3.5 Sportieve integratie

Er wordt regelmatig een actuele sportnieuwsbrief

5.3.2.1 Bijzondere sportieve evenementen en projecten

De Provinciale Sportdienst is uiteraard ook actief op sportpromotioneel vlak. Wij proberen

De Provinciale Sportdienst ondersteunt de belangrijke

natuurlijk steeds op de best mogelijke manier in te spelen op de landelijke promotieacties,

rol van sport als hefboom voor de sociale integratie en

verspreid naar specifieke doelgroepen.

Elke organisatie, lokale sportdienst, club of federatie die plannen heeft om een evenement

voor zover deze in de provinciale beleidsvisie passen. Aan deze acties trachten wij een

schenkt bijzondere aandacht aan diverse initiatieven

Momenteel ontvangen ruim 300 geadresseerden gratis

(één of meerdaags) of een sportproject (activiteit over langere tijd) te organiseren, kan

eigen gezicht te geven. Maar naast de aanvullende taken nemen wij vanzelfsprekend ook

rond sport en integratie.

tot 2 maal per maand actuele informatie over diverse

ondersteuning vragen bij de provincie Limburg. Het initiatief dient wel bijzonder te zijn in

eigen initiatieven. Deze campagnes worden altijd in een nauw samenwerkingsverband

aangelegenheden. Met deze sportnieuwsbrief trachten we

de sportsector en een meer dan lokale uitstraling te hebben. Jaarlijks worden ongeveer 50

met de Limburgse sportwereld, maar ook met andere provinciale diensten, gerealiseerd.

alle relevante personen uit het sportwerkveld te bereiken

initiatieven financieel of logistiek (trofeeën, T-shirts, …) ondersteund.

Er wordt aandacht besteed aan verschillende doelgroepen als daar zijn jeugd, ouderen,

zoals sportfunctionarissen, schepenen van Sport,

sportraadsleden, federaties, … en alle geïnteresseerden

5.3.2.2 Competitie- en recreatiesportfederaties

die zich bij ons aanmelden.
Een grote hap van de provinciale sportbegroting wordt besteed aan de Limburgse

5.3.1.3 Algemene info en advies

volwassenen, gehandicapten en kansarmen. Acties als de Limburgse Seniorensportdag,

Het project ‘OpBoksen’ is een samenwerkingsverband

de netbalontmoetingen voor senioren, de Doe-Aan-Sportbeurs, het integratieproject

tussen de Provinciale Sportdienst en de lokale sport-,

‘OpBoksen’, Sportkicks, de Vroemdag en de Vrouwensportdag zijn treffende voorbeelden

jeugd- en integratiediensten van de gemeenten Dilsen-

van het actieve promotiebeleid van de Provinciale Sportdienst.

Stokkem, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren

sportfederaties. Jaarlijks krijgen zo’n 35 erkende provinciale comités van Limburgse
sportfederaties (zowel competitie- als recreatiesportfederaties) een subsidie. Deze

5.3.5.1. ‘OpBoksen’

en Maasmechelen.

5.3.4 Huldigingen en ontvangsten

Naast het verkennen en uitbreiden van de eigen

De Provinciale Sportdienst beschikt over een vrij

werkingssubsidie wordt berekend op basis van het aantal clubs, het aantal leden, de

uitgebreid sportief adressenbestand (sportfederaties

gediplomeerde trainers en begeleiders en de activiteiten, voornamelijk met het accent op

De provincie zet ieder jaar een aantal verdienstelijke Limburgse sportfiguren in de

bieden wekelijkse bokstrainingen en maandelijkse

en

jeugdsportactiviteiten.

bloemetjes. De Limburgse Sportprijzen worden jaarlijks toegekend aan een belangrijke

interclubontmoetingen een uniek kader om sociale

Limburgse sportman of -vrouw (zilveren Laurier). Bij de jongeren wordt de meest

vaardigheden te ontwikkelen.

-organisaties,

sportfunctionarissen,

sportdiensten,
…).

Er

sportschepenen,
is

een

beperkt

documentatiecentrum, waar u terecht kan voor

5.3.2.3 Regionale sportaccommodaties

fysieke grenzen en het verfijnen van technieken,

beloftevolle sporter gehuldigd (sportzuil) en ook een verdienstelijke sportploeg krijgt elk
jaar een provinciale trofee mee naar huis.

algemene info over sporttakken of over een aantal

5.3.5.2. Vrouwensportdag

specifieke sportmateries zoals sportrecht; afmetingen

Sinds 2002 verstrekte de provincie Limburg een stimuleringssubsidie aan gemeenten,

Daarnaast worden ook de verdienstelijke bestuursleden van de Limburgse sportfederaties

sportinfrastructuur; sportreglementen enz. Uiteraard

steden, federaties of clubs bij de realisatie van regionale sportaccommodaties. Deze

en –organisaties en van de lokale sportraden jaarlijks in een officiële hulde betrokken.

15 jaar geleden organiseerde de Provinciale Sportdienst

verleent de Provinciale Sportdienst advies over algemene

subsidielijn is momenteel onderbroken en de verdere aanpak naar de toekomst wordt

Naast deze traditionele huldigingen zijn er ook nog gelegenheidsplechtigheden. Zo worden

i.s.m. de collega’s van het Provinciaal Integratiecentrum

sportzaken, nieuwe reglementen, wetten en decreten,…

onderzocht.

om de vier jaar de atleten ontvangen die aan de Olympische Spelen of de Paralympics

een provinciale sportdag voor allochtone vrouwen.

meedoen en worden ieder jaar de Limburgse atleten ontvangen die hebben deelgenomen

Bedoeling was hen te laten kennismaken met

aan de Special Olympics.

actieve sportbeoefening. Deze sportdag is inmiddels

Op geregelde tijdstippen worden Limburgse atleten die internationale prachtprestaties

uitgegroeid tot een grootse integratiesportdag waar

neerzetten in hun sportdiscipline ontvangen in het provinciehuis door de gedeputeerde

bijna 1 000 allochtone en autochtone vrouwen samen,

van Sport.

in een omzeggens 50/50 verhouding, een 20-tal sporten

5.3.2.4 Aangepaste sport- en revalidatieuitrusting voor
sportverenigingen voor gehandicapten en Limburgse gemeenten of
steden
Subsidie die verleend kan worden voor de aankoop van aangepast sport- en

beoefenen.

revalidatiemateriaal dat tot doel heeft personen met een handicap te helpen om op een zo
optimaal mogelijke manier aan recreatieve of competitieve sportbeoefening te doen.
Zowel sportverenigingen als gemeenten en steden die een actieve rol vervullen op het gebied
van sportbeleving bij gehandicapten kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

5.3.2.5 Kleine aanpassingswerken aan Limburgse sportaccommodaties
ten behoeve van personen met een handicap
Eigenaars of beheerders van sportaccommodaties kunnen een provinciale subsidie
bekomen voor aanpassingswerken die de toegankelijkheid voor personen met een beperking
verbeteren. Deze subsidie heeft betrekking op kleinschalige, specifieke aanpassingen van
o.a. toiletten, doucheruimten, balies, cafetaria’s, toeschouwersruimten, enz…
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5.3.6 Sport, natuur en ruimtelijke ordening

5.3.8 Gehandicaptensport

De Provinciale Sportdienst staat in voor de begeleiding

5.3.8.1 Doelstellingen

en de coördinatie van verantwoorde sportieve recreatie in

5.3.8.2 De begeleiderspas

5.3.9 Limburgs Huis voor de Sport

De begeleiderspas geeft personen met een zware handicap

De provincie Limburg biedt via haar v.z.w. Limburgs

de faciliteit om één persoonlijke begeleider gratis mee te

Huis voor de Sport centrale huisvesting en logistieke

nemen naar bepaalde sportwedstrijden en/of bepaalde

ondersteuning aan een aantal provinciale sportfederaties

de Limburgse natuur.

Inventariseren van en informatie verstrekken over

culturele evenementen. Zonder een begeleider is het

en ondersteunt en stimuleert op die wijze het

In dit kader fungeert zij ook als secretariaat van de

de sportmogelijkheden voor personen met een

immers quasi onmogelijk voor deze personen om zich

vrijwilligerswerk in de georganiseerde Limburgse

Provinciale Werkgroep Sport en Natuur.

handicap uit onze provincie via ondermeer de brochure

naar deze evenementen te begeven en het feit dat men zich

sportsector.

‘Sportmogelijkheden voor personen met een handicap in

moet laten begeleiden brengt belangrijke extra kosten

Deze werkgroep is een overlegplatform waar alle

Limburg’.

met zich mee (dubbel inkomgeld). De begeleiderspas

Elf provinciale en landelijke sportfederaties ontplooien

betrokken overheden, in overleg met de betrokken

De Provinciale Sportdienst organiseert, coördineert en

neemt deze meerkost weg en draagt bij tot de integratie

hun werking vanuit het Huis.

representatieve natuur- en sportverenigingen, op een

promoot initiatieven ter bevordering van sport voor en

van personen met een zware handicap want zij zullen op

		 Fros-Limburg

constructieve manier een oplossing zoeken om het

door personen met een handicap o.a. de Euregio Sport-

deze wijze gemakkelijker de weg vinden naar een aantal

		 Gehandicaptensport Limburg

sportieve gebruik van de natuur op een aanvaardbare

en Speldag voor mentaal gehandicapten, de Vroemdag,

Limburgse evenementen.

		 Handbal Limburg

wijze mogelijk te maken.

dressuurwedstrijden

voor

mentaal

gehandicapten,

		 Vlaamse Tennisvereniging Limburg

buitenschoolse sportclubs voor jongeren met een

		 Limburgs Volleybalverbond

De werkgroep adviseert, legt spelregels vast, volgt

mentale of een motorische handicap en de Limburgse

		 Sporcrea vzw Limburg

wetgevende initiatieven op, informeert en sensibiliseert

voetbalcompetitie voor gehandicapten.

		 Kon. Belg. Liefhebbersvoetbalbond

voor

Bijzondere

o.a.

mountainbike,

kajak,

oriëntatieloop,

gemotoriseerde sporten en paardrijden.

en

sportinitiatieven

vernieuwend

zijn

die
in

promotioneel
de

Limburgse

		 Vlaamse Taekwondo Bond
		 PK Limburg Basketball

gehandicaptensportsector worden betoelaagd evenals

		 Vlaamse Wandelfederatie vzw

Tevens besteedt de Provinciale Sportdienst veel aandacht

specifiek

		 Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten

aan de permanente zoektocht naar oplossingen voor de

eveneens een ontvangst voor de Limburgse Special

problematiek die er is rond openluchtsporten die vaak

Olympicsatleten georganiseerd.

sportrevalidatiemateriaal.

Jaarlijks

wordt

Het Limburgs Huis voor de Sport is ondergebracht in het

in de groene natuur beoefend worden zoals motorcross,
kleischieten,

duiken,

wandelen,

paardrijden

en

oriëntatielopen.

5.3.7 Vorming en doelgroepenwerking

Officenter-kantorencomplex aan de H. Van Veldekesingel
Er is een structureel overleg en een degelijke

150 te 3500 Hasselt.

samenwerking met de gehandicaptensector via de

Het secretariaat van het Limburgs Huis voor de Sport

Provinciale

wordt waargenomen door de Provinciale Sportdienst.

Gehandicaptensportraad.

Deze

raad

is het officiële adviesorgaan van de Limburgse
gehandicaptensportsector en is de schakel tussen

De Provinciale Sportdienst organiseert en coördineert

de gehandicapte sportbeoefenaar en de provinciale

een

overheid. Het secretariaat wordt door de Provinciale

provinciaal

bijscholingspakket

voor

diverse

doelgroepen. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt

Sportdienst verzorgd.

met andere vormingsactoren zoals het Instituut
voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) en andere
gespecialiseerde vormingsinstellingen. Doelgroepen zijn
de vele vrijwillige bestuurders van clubs en federaties,
de medewerkers van de lokale sportdiensten, trainers,
leerkrachten l.o., sportpromotoren,…
Tweemaal per jaar geeft de Provinciale Sportdienst
een sportvormingsbrochure uit waarin alle relevante
bijscholingen in Limburg zijn opgenomen.
In de doelgroepenwerking worden er samen met andere
actoren specifieke sportbegeleidingsprojecten op touw
gezet voor hartpatiënten, diabetici en mensen met
diverse soorten beperkingen,…
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5.3.10 Vlabus

Via de Limburgse afdeling van het Vlaams Bureau
voor Sportbegeleiding (Vlabus) vult de Provinciale

Bloso: (=Bestuur voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en
Openluchtleven)

Sportdienst een niet onbelangrijk deel van de nood

• organisatie van diverse sportpromotionele activiteiten zoals Sportkicks, de

aan gekwalificeerde sportbegeleiders in. Het doel van

Vroemdag, de Limburgse Seniorensportdag, de Doe-Aan-Sportbeurs,…

Vlabus is enerzijds officiële en duurzame tewerkstelling

• overleg in het kader van “sport en natuur”-projecten

creëren in de sportsector en anderzijds de grote behoefte

• organisatie van vormingsactiviteiten voor sportraden en sportfunctionarissen

aan legale, degelijke sportbegeleiding bewerkstelligen.

• Bloso-inspecteur is lid van de Provinciale Sportraad en van de klankbordgroep
i.k.v. het provinciaal sportbeleidsplan

Vlabus-Limburg realiseert momenteel 19 500 uren sport-

• organisatie van het provinciaal overleg met de schepenen van Sport en de

begeleiding op jaarbasis.

sportfunctionarissen

Iedere initiatiefnemer op sportief vlak kan een beroep
sportraden,

sportfederaties,

socio-

culturele verenigingen, sportclubs, de privé sector …

VVP: (= Vereniging van de Vlaamse provincies)
• zeer geregeld overleg van de diensthoofden Sport van de vijf Vlaamse provinciale
sportdiensten (= A-commissie)

De sportbegeleiders van Vlabus staan dagelijks, zowel
overdag als ’s avonds ter beschikking

• voor de organisatie van Sportkicks werken we samen met de Provinciale

Jeugddienst. In de toekomst zal hiermee ook rond het project ‘powerplaysoccer’
worden samengewerkt.

• de begeleiderspas voor gehandicapten is een realisatie i.s.m. de 5de Directie
Cultuur.

• bij de doelgroepenwerking (hartpatiënten, diabetici,…) wordt er met de Dienst
Gezondheid en met het Provinciaal Sportcentrum Dommelhof samengewerkt.

• in het kader van diverse bijscholingen wordt er samengewerkt met de Dienst
Minderheden, Steunpunt Vrijwilligerswerk en Steunpunt Toegankelijkheid.

doen op Vlabus: gemeente-, stads- en provinciebesturen,
sportdiensten,

De Provinciale Sportdienst werkt uiteraard regelmatig samen met
collega-diensten binnen het Limburgs provinciebestuur:

• overleg van de vijf Vlaamse gedeputeerden van Sport (= B-commissie) met de

• met het Steunpunt Toegankelijkheid werd er, in het kader van de lokale
sportinfrastructuur, een toegankelijkheidsproject uitgewerkt.
• rond natuur en sport wordt er regelmatig overleg gepleegd met de Dienst Milieu
en Ruimtelijke Ordening van de 3de Directie.

diensthoofden Sport

5.3.11 Participatie, overleg en samenwerking
De Provinciale Sportdienst werkt verder nauw samen

• participatie aan interprovinciale werkgroepen i.k.v. de VVP-werking

ISB: (= Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid)

en heeft regelmatig overleg met (inter-) nationale,

• organisatie van bijscholingscursussen voor medewerkers van lokale sportdiensten

provinciale en gemeentelijke sportinstanties zoals het

• overleg ISB-commissie zwembaden, participatie aan Raad van Bestuur Limburg en
landelijk

Bloso, het BOIC, de Vlaamse Trainersschool, het Instituut
voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, de Vlaamse
Sportfederatie, de Vlaamse Sportraad, de Euregio, de
Vlaamse Provinciale Sportdiensten en –raden, de lokale

SVS: (= Stichting Vlaamse Schoolsport)
• organisatie Doe-aan-Sportbeurs, Vroemdag, G-sportdagen,…

sportdiensten en –raden, sportfederaties en ook met het
kabinet van de Vlaams minister van Sport.
Partners waar de Provinciale Sportdienst regelmatig mee

VTS: (= Vlaamse Trainersschool)
• medewerking aan de opleidingscursus voor sportfunctionarissen van de Vlaamse
Trainersschool

overlegt en samenwerkt:

Euregio:
• overleg in het kader van de Euregio Sport- en Speldag voor mentaal gehandicapten

ISO:

(= Interprovinciaal Sportraden Overleg)

• participatie aan het interprovinciaal overleg tussen de vijf Vlaamse provinciale
sportraden

PSR: (= Provinciale Sportraad)
• participatie aan de Raad van Bestuur (maandelijks) en werkgroepen van de
Provinciale Sportraad

PGSR: (= Provinciale Gehandicaptensportraad)
• participatie aan de Raad van Bestuur (maandelijks) en werkgroepen van de
Provinciale Gehandicaptensportraad

LHS: (= Limburgs Huis voor de Sport)
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6 Provinciale
sportaccommodaties

7 Inventaris van de externe sportactoren

6.1 Provinciaal Sportcentrum Dommelhof

6.2 Sporthallen van provinciale scholen

7.1 Provinciale adviesorganen

Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt

Deze sporthallen worden door de betrokken gemeenten

7.1.1 Samenstelling Raad van Beheer Provinciale Sportraad

Tel. 011 80 50 80, fax: 011 80 50 81

of steden naschools afgehuurd voor trainingen en

e-mail: sportcentrum@limburg.be

wedstrijden van lokale sportclubs.

Beschikbare sportaccommodaties:
voor 1 500 toeschouwers

• sportzaal (21m – 11m) voor dans, gymnastiek,
gevechtssporten met klimmuur

Sectie competitiesportfederaties
• Jos Baillien

G.S.V.T.- motorisch gehandicapten Denis Jaeken

• Claire Minten

G.S.V.T.- visueel gehandicapten

Donato Loianno

Stationsstraat 36, 3590 Diepenbeek

• Miriame Renckens

Recreas vzw - Limburg

Herman Hombroek

Tel. 011 35 04 20, fax 011 32 14 69

• Simone Steegmans

KVG

Els Tiri

E-mail: pssdiepenbeek@limburg.be

• Christel Windmolders

VOSPO

Tom Vanderlocht

St.-Gerardusinstituut

Hilaire Swerts

• Provinciale School Diepenbeek

• sporthal (48m – 31m) met een tribunecapaciteit

www.limburg.be/psdiepenbeek

Sectie recreatiesportfederaties

• atletiekpiste uitgerust voor topsport
• buitensportvelden (voetbal, tennis, basket,

7.1.2 Samenstelling Raad van Beheer
Provinciale Gehandicaptensportraad

Ter Engelen - Dienstencentrum

André Peeters

• Provinciale Handelsschool Hasselt

• Hugo Aerts

St.- Oda SOZMO

Tineke Korsten

Gouverneur Verwilghensingel 1

• Jaak Dhont

PSYLOS Ziekeren

Christophe Weyens

• avonturenparcours

3500 Hasselt

• Josse Lambrix (voorzitter)

SVS

Ludo Winters

• finse piste

Tel. 011 26 72 11, fax 011 26 72 10

• Luc Mercken

gedeputeerde van Sport

Hilde Claes

• vip-ruimte en cafetaria

E-mail: phhasselt@limburg.be

• Nicole Vanspauwen

Provinciale Dienst Gezondheid

André Keupers

• leslokalen en foyer

www.limburg.be/handelsschoolhasselt

Provinciale Sportdienst

Leon Vanderstraeten

volleybal)

Sectie gemeentelijke sportraden
Sporthotel met een overnachtingscapaciteit van 115

• Provinciaal Instituut Lommel

Kabinet gedeputeerde Hilde Claes Joke Vanbrabant

• Maasland: Jochen Vanhees

personen.

Duinenstraat 1, 3920 Lommel

• Midden-Limburg: Jean Hendrix

Toegevoegd secretaris:

Restaurant voor 200 personen

Tel. 011 79 93 30, fax 011 79 93 79

• Zuid-Limburg: Tony Meuwissen

Ronny Wasiak

Activiteiten:

E-mail: provilion@limburg.be

• Noord-Limburg: Roger Meekers

www.limburg.be/provilion

• West-Limburg: geen kandidaat

sportkampen

en

vormingscursussen,
wedstrijden, …

stages,

topsportevenementen,

tornooien,

trainingen

en
• Provinciale Technische School Maasmechelen

Waarnemers:

Europaplein 36, 3630 Maasmechelen

• Leon Vanderstraeten, diensthoofd Provinciale Sportdienst

Tel. 089 77 09 40, fax 089 77 09 41

• Hilde Claes, gedeputeerde van Sport

E-mail: ptsmaasmechelen@limburg.be

• Tom Willems, Bloso

www.limburg.be/ptsmm

Toegevoegd secretaris:
• Provinciaal Instituut voor Biotechnisch

• An Van Caekenberghe

onderwijs Tongeren
Sint-Truidersteenweg 323,
3700 Tongeren
Tel. 012 39 80 40, fax 012 39 80 50
E-mail: pibo@limburg.be
www.limburg.be/pibo
• Provinciale Secundaire School Voeren
Berneauweg 163 E
3798 ’s Gravenvoeren
E-mail: pssvoeren@limburg.be
www.limburg.be/pssvoeren
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7.2 Limburgse sportfederaties

7.3 Stuurgroep en klankbordgroep
sportbeleidsplan

De volgende lijst geeft een beeld van al de federaties
die in de provincie Limburg actief zijn. Deze federaties

De inhoudelijke opvolging van dit sportbeleidsplan

zijn niet allemaal aangesloten bij de provinciale

2008-2013

adviesraden (Provinciale Sportraad en Provinciale

sportbeleidsplan”. Deze stuurgroep was samengesteld

Gehandicaptensportraad) en ontvangen ook niet

uit een kabinetsmedewerker van de gedeputeerde van

allemaal subsidies van de provincie Limburg.

Sport, de voorzitter en een viertal leden van de Raad van

gebeurde

door

de

“stuurgroep

Beheer van de Provinciale Sportraad en de Provinciale
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• Vlaamse Aikido Vereniging – Limburg

• Vrije Belgische Motorsportvereniging VBM

Gehandicaptensportraad, het diensthoofd en enkele

• Vlaamse Arbeiders Sportcentrale Limburg

• Sportievak - Limburg

stafmedewerkers van de Provinciale Sportdienst.

• P.C. voor Atletiek Limburg

• FROS amateursportfederatie vzw - Limburg

• Prov. Autosport Komitee

• Sporta - Limburg

Voor de tussentijdse stand van zaken werd geregeld

• Prov. Badmintonverbond Limburg

• Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten Lb.

teruggekoppeld naar de Raad van Beheer van

• K.B. Baseball en Softballfederatie Limburg

• Landelijke Rijverenigingen Limburg

zowel de Provinciale Sportraad als de Provinciale

• P.K. Limburg Basketball

• K.B. Ruitersportfederatie Limburg

Gehandicaptensportraad.

• Kon. Limb. Bedrijfssportbond

• Petanque Federatie Vlaanderen – Limburg

• Vlaamse Snooker Federatie - Limburg

• Belgische Politiesportbond provincie Limburg

Op 21 november 2007 werd het ontwerp van

• Vlaamse Poolbiljart Federatie - regio Limburg

• Belgische Reddingscentrale - Limburg

sportbeleidsplan

• K.B. Biljartbond - Limburg

• Schaakliga Limburg

Algemene Vergadering van de Provinciale Sportraad en

• Limburgse Bowling Federatie

• Limburgse Schermbond

de Provinciale Gehandicaptensportraad.

• Vlaamse Bridge Liga Limburg

• K.V.D. Belgische Schuttersvereniging Limburg

• Bond vr Lichamelijke Opvoeding – afd. Lb.

• K.B. Bond der Wipschutters

• Shortmat Curvebowls Limburg

• SVS-Limburg

• Belgische Cyclobond Limburg

• S-Sport - Limburg

• Limburgse Dambond

• OKRA-sport Limburg

• Federatie Vrije Tijd, Dans en Sport

• Limburgse Squash Vereniging

• Dansliga Gewest Limburg

• Taekwondo provincie Limburg

• LIMOS

• Tafeltennisbond Limburg/Kempen

• FALOS-Sportfederatie Limburg

• Vlaamse Tennisvereniging Limburg

• Avalympics

• Vlaamse Tri- & Duatlonliga vzw Limburg

• Gehandicaptensportvereniging Toekomst

• Turnsport Limburg - vzw

• Nederlandstalige Gewichtheffersliga

• GymnastiekFederatie Limburg

• Gezinssportfederatie BGJG Limburg

• Vlaamse Vechtsport Associatie - Limburg

• Handbal Limburg

• K.B. Voetbalbond PC Limburg

• Handboogliga Provinciaal Verbond Limburg

• K.B. Liefhebbersvoetbalbond

• Belgische Hapkido Federatie - Limburg

• Maaslandse Verst. Veteranenclubs Voetbal

• Verbroedering Limburgse Lijnvissers

• Limburgse Verstandhouding K.B. Voetbalbond

• ISB-Limburg

• Kon. Vlaamse Voetbalbond vzw-afd. Limburg

• P.C. Judo Limburg

• Kon. Antwerpse Ver. van Vriendenclubs Kempen

• Vlaamse Ju-Jitsu Federatie - Limburg

• PC Limburg VlaS

• Nederlandstalig Kanoverbond Limburg

• Limburgs Volleybalverbond

• Limburgse Karatevereniging

• Sporcrea vzw – Limburg

• Federatie Kleischutters Vl. Land - Afg. Limburg

• Vlaamse Wandelfederatie

• Belgische Alpen Club Ned. vleugel - afd. Lb.

• Limburg Waterski

• Vlaamse Bergsport- en Speleologiefed Lb.

• Wielerbond Vlaanderen Limburg

• Prov. Sportcomité Krachtbal

• W.B.V. (wielertoerisme) Limburg

• Vlaamse Minivoetbalfederatie - Limburg

• Vlaamse Wielrijdersbond Limburg

• Vlaamse Motorrijdersbond van België - PA Lb.

• Vlaamse Zaalvoetbalbond Limburg

• Belgische Liefhebbers Motorrijdersbond

• Vlaamse Yachting Federatie Limburg

sportBeleidsplan
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8 Subjectieve
gegevensverzameling

8.2 Discussieforum

Deze gegevensverzameling gebeurde op 2 manieren.

De werkdomeinen werden over het algemeen gequoteerd van matig tot zeer belangrijk.

Op 25 april 2007 werd tijdens een Algemene Vergadering van de Provinciale Sportraad en

Enerzijds hebben we de Limburgse sportwereld de kans

Tevens werd er een algemene tevredenheid vastgesteld over de werking van de Provinciale

de Provinciale Gehandicaptensportraad een discussieforum georganiseerd over de diverse

gegeven om via specifieke vragenlijsten een oordeel te

Sportdienst.

werkingsdomeinen van de Provinciale Sportdienst. (zie verslagen als bijlage 3)

geven over de werking van de Provinciale Sportdienst.

Hiernaast werd er een aparte bevraging gedaan naar de behoeften en de tevredenheid van

Een tweede vragenlijst vroeg naar de tevredenheid

de gebruikers van het Limburgs Huis voor de Sport. De 12 federaties werden bevraagd. 9

van de gebruikers van het Limburgs Huis voor de

federaties hebben een enquêteformulier ingevuld. Voor de verschillende quoteringen kon

Sport. Hiernaast werd tweemaal een discussieforum

men kiezen tussen:

georganiseerd,

A = prima

enerzijds

met

de

Limburgse

Op 24 mei 2007 werd dit overgedaan met al de Limburgse sportfunctionarissen.

Uit voornoemde bevragingen werden volgende beleidsaanbevelingen gedetecteerd:
• Subsidies

• Vlabus

sportfederaties en -organisaties, anderzijds met de lokale

B = goed

sportfunctionarissen.

C = redelijk tevreden

Er moet een betere communicatie gevoerd worden over de provinciale

Het pilootproject voor sportclubs kent veel

D = onvoldoende

subsidiereglementen zodat alle doelgroepen hier optimaal gebruik van kunnen

interesse. Eventueel hierover een informatieve

Het totaal aantal quoteringen dat werd gegeven : 160

maken. Het huidige systeem van betoelaging van provinciale federaties wordt in

vormingsavond organiseren.

8.1 Bevragingen
Aan

alle

Limburgse

enquêteformulier

sportfederaties

bezorgd

waarop

werd

men

op

Aantal quoteringen per “gewicht” :

vraag gesteld omdat het huidige systeem weinig sturend werkt en federaties het

een

98 x A (= 61%)

geld zelf moeten voorschieten hetgeen weinig motiverend werkt.

een

47 x B (= 29%)

eenvoudige manier een oordeel kon geven over de diverse

10 x C (= 6%)

werkdomeinen van de Provinciale Sportdienst. De

5 x D (= 3%)

bedoeling was om met meerdere personen per federatie
een oordeel te vormen.

Algemene conclusies:

Via de website kreeg iedere contactpersoon tevens de
kans om dit formulier elektronisch in te vullen. Men kon
een oordeel geven met volgende indicaties:

• Sportpromotie
Sportpromotie voeren via het organiseren

• Communicatie en informatie

van evenementen wordt als een kerntaak

Dit item wint steeds meer aan belang. De sportsector dient permanent

beschouwd. Hierdoor worden aan de

geïnformeerd te worden via diverse kanalen over actuele thema’s. Hier dient een

buitenwereld signalen gegeven m.b.t. het belang

degelijke strategie uitgewerkt te worden m.b.t. het soort info, kanalen, bereikte

van sport en beweging voor doelgroepen.

doelgroepen,…
• G-sport en sport voor mensen met beperkingen

• Er is een hoge tevredenheidsgraad (90% van de quoteringen is “goed tot prima”)
bij de sportfederaties die opereren vanuit het Limburgs Huis voor de Sport.

• Sportraden

De pilootprojecten in Dommelhof zijn

Gekend (ja/neen), belangrijk (niet/matig/zeer), tevreden

• 9% van de quoteringen waren “redelijk tevreden tot onvoldoende”.

De beide provinciale sportraden leveren goed werk en zijn goed gestructureerd.

uniek. Hierdoor wordt de nodige know how

(niet/matig/zeer)

• vrijwel alle suggesties tot verbeteringen vallen niet onder de

De regiovergaderingen vormen een interessant werkinstrument.

verzameld die verder geïmplementeerd kan

Voor het cijfermatig overzicht verwijzen we naar de

beslissingsbevoegdheid van de v.z.w. Limburgs Huis voor de Sport, maar wél

bijlage 1. Een 30-tal vragenlijsten werden ingevuld

bij de eigenaar/exploitant van het Officenter-kantorencomplex waar het “Huis

hetgeen onvoldoende is om representatief te zijn.

voor de Sport” deel van uitmaakt (de v.z.w. Limburgs Huis voor de Sport huurt

Het provinciale sportvormingsaanbod is voldoende divers en van hoge kwaliteit.

projecten naar de reguliere sportclubs blijft

Algemene conclusies uit deze bevraging zijn dat de

kantoorruimten in Officenter).

De regionale spreiding verlaagt de drempel tot deelname. Indien mogelijk meer

belangrijk. Sport als “life time” beoefening in

VTS-cursussen naar Limburg halen.

onze huidige sedentaire maatschappij wordt

werkdomeinen over het algemeen vrij goed bekend

Voor een gedetailleerd overzicht van de resultaten verwijzen we naar de bijlage 2.

worden op andere locaties in de provincie.
• Vorming

zijn met uitzondering van de sportmogelijkheden in de
sporthallen van de provinciale scholen. Ook zijn enkele
provinciale subsidiesystemen onvoldoende bekend.

Het doorschuiven van deelnemers aan eigen

alsmaar belangrijker.
• Infrastructuur
De mogelijkheden van het Provinciaal Sportcentrum Dommelhof dienen

• Sport, natuur en ruimtelijke ordening

beter gepromoot te worden. Ook dient onderzocht te worden in hoeverre de

De Provinciale Sportdienst speelt hier een

Limburgse sportfederaties behoefte hebben om naschools gebruik te maken

belangrijke rol in het verdedigen van de

van de provinciale schoolsportinfrastructuur. De mogelijkheden hiertoe moeten

sportsector en in het coördineren van de

onderzocht worden.

activiteiten binnen de diverse sectoren.
De materie is voor de sportsector dermate
ingewikkeld dat een provinciale ondersteuning
naar de gemeenten of steden, provinciale
federaties en clubs absoluut noodzakelijk is.
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taris

9 Relevante maatschappelijke
trends

Inven
taris

10 Trends in de sportwereld

Ook de sportwereld is permanent in evolutie en dient

Het provinciale sportbeleid zal altijd rekening moeten

zich soepel aan te passen aan specifieke ontwikkelingen.

houden met maatschappelijke trends en evoluties wil

Het provinciaal sportbeleid zal in de toekomst rekening

men een aangepast beleid uitstippelen. Volgende trends

houden met volgende specifieke fenomenen:

zullen in de toekomst een invloed uitoefenen op het te
volgen sportbeleid:

Sport als vrijetijdsaanbod

Sport en beweging als middel

Sport zal de concurrentie moeten aangaan met een

Sport zal steeds meer een middel worden om te komen

Vergrijzing van de bevolking

Digitale communicatie

uitgebreid vrijetijdsaanbod. De sportwereld zal flexibel

tot een betere gezondheid, een snellere integratie, een

Ook de provincie Limburg zal in de toekomst

De jonge generatie communiceert vooral via sms en

moeten inspelen op wijzigende trends en evoluties.

aangenaam tijdverdrijf. Mensen zullen sport en beweging

geconfronteerd worden met het fenomeen van de

pc. Deze kanalen worden alsmaar belangrijker om

Een kwaliteitsaanbod zal het zapgedrag beperken.

vooral gaan zien om langer fit en gezond te blijven, om er

vergrijzing. Momenteel zijn 20,5% van de Limburgers

mensen te informeren en te sensibiliseren. Informatie

Het aanbod zal flexibel georganiseerd moeten zijn en

fysiek goed uit te zien, om sociale contacten te leggen,…

ouder dan 60 jaar. In 2016 zal dit percentage stijgen naar

moet actueel zijn, informeren gebeurt snel. Website en

doelgroepgericht.

26%. Tegen 2025 zal omzeggens 32% ouder zijn dan 60

nieuwsbrieven passen zich aan het vluchtig karakter van

Sport en beweging in de natuur

jaar.

digitale info aan.

Een professionele sportorganisatie

Een nieuwe generatie sedentairen

Individualisering

Een doorgedreven professionalisering van de sport is

van de natuur. Er zal gestreefd moeten worden naar

de enige garantie om mensen te verleiden om te blijven

een evenwicht in de belasting van die natuur en de

De mensen herontdekken het belang en de schoonheid

Onze bewegingsarme maatschappij stimuleert een

Tweeverdieners hebben weinig vrije tijd en wensen die

bewegen. Lokale sportdiensten, sportcentra, sportclubs,

vele bewegings- en sportvormen die in de natuur

sedentair leven. Onze kinderen ondervinden hiervan

vrije tijd in te vullen op basis van persoonlijke behoeften

federaties,… zullen zich op diverse vlakken moeten

plaatsvinden.

dagelijks de gevolgen. Het gevangenisregime op school

en mogelijkheden. Het vrijetijdsaanbod moet flexibel

professionaliseren om succesvol te kunnen inspelen op

met te weinig bewegingsmogelijkheden, het te drukke

zijn en zodanig georganiseerd zijn dat het drempels tot

de vrijetijdsconcurrentie.

Sport voor doelgroepen

verkeer ontmoedigt het fietsverkeer naar school, te weinig

deelname wegwerkt. Tevens moet het aanbod voldoende

speelruimte in de nabije omgeving, de grote invloed van

kwaliteitsvol zijn om mensen te verleiden tot deelname.

De ontsporting van de sport

De

vergrijzing,

de

vele

Kansarmen

Steeds meer mensen kiezen voor beweging op eigen

wordt geconfronteerd nopen ons tot een specifiek

tv en pc, creëren een sedentaire generatie die op latere
leeftijd nog moeilijk tot bewegen te stimuleren is.

de

diverse

beschavingsziekten,

bewegingsbeperkingen

waarmee

men

niveau waarbij de factor plezier en aangenaam

doelgroepenaanbod. Dit aanbod zal minder intensief

vroeger ontstaan. Obesitas, diabetes, hartziekten,

Het aantal kansarmen wordt steeds groter. De stijging

tijdverdrijf alsmaar aan belang wint. Het is een steeds

zijn en vooral specifiek inspelen op diverse categorieën

osteoporose, … zijn ziektebeelden waarbij beweging een

van de consumptieprijzen en de

kleiner wordende minderheid die kiest voor presteren op

van mensen die minder mobiel zijn.

belangrijke preventieve en remediërende factor is.

toename van de éénoudergezinnen

competitieniveau.

Anderzijds zal men een bewust beleid moeten voeren om

Hierdoor zien we het aantal beschavingsziekten alsmaar

Een multicultureel maatschappij beeld
Steeds meer allochtonen kleuren de maatschappij. Om
economische redenen zal het aantal allochtonen in de

zal voor velen de mogelijkheid om

iedereen optimale kansen te bieden om deel te nemen

optimaal te participeren aan het

aan sport en beweging. Sport moet betaalbaar blijven, het

maatschappelijk leven aanzienlijk

belang van buurtsport neemt toe en er zal samengewerkt

beperken.

moeten worden met andere organisaties zoals OCMW’s,
socio-culturele verenigingen,…

toekomst nog groter worden. Aanvaarding en integratie
worden steeds belangrijker willen we leven in een
maatschappij waar iedereen respect heeft voor elkaars
cultuur en natuur.
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Sport
vereningen

Deel 2
Een sportief beleid

Hoofdstuk 1
Ondersteuning bovenlokale
sportverenigingen
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De ondersteuning van bovenlokale sportverenigingen door de

sportprojecten en -evenementen. Om het geheel beter

provincie Limburg gebeurt vooral op basis van subsidiëring.

te kaderen hebben we hier tevens een beknopte analyse

Binnen het totale subsidiepakket bespreken we hier 3 reglementen

gemaakt van de toepassing van deze ondersteuning.

die al een tijdje in voege zijn, met name de reglementen

Dit stelt ons beter in staat om een nieuwe beleidsvisie

voor de ondersteuning van competitiesportfederaties, voor

te ontwikkelen waarop dan in 2008 een nieuwe

recreatiesportfederaties en de ondersteuning van bijzondere

reglementering wordt uitgewerkt.

sportBeleidsplan
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1 Competitiesportfederaties
1.1 Geschiedenis en motivatie

Overzicht betoelaagde sportfederaties

In 2002 gaf de provincieraad haar goedkeuring over het

Overzicht toelage 2003

specifiek subsidiereglement inzake de ondersteuning van

PC Atletiek Limburg

Bevolking per regio vergeleken met het aantal clubwerkingen per regio.

Overzicht toelage 2004

Overzicht toelage 2005

Overzicht toelage 2006

PC Atletiek Limburg

PC Atletiek Limburg

Regio

Totale bevolking

Percentage bevolking

Totaal aantal clubs actief

Percentage aantal

PC Atletiek Limburg

		

tov totale Limburgse

in de regio, behorend tot

clubs tov totaal aantal

Limb. Badmintonverbond

		

bevolking

de provinciaal erkende

clubs in Limburg

			

competitiesportfederaties

de Limburgse competitiesportfederaties. Doelstelling

Limb. Badmintonverbond

Limb. Badmintonverbond

Limb. Badmintonverbond

van dit subsidiereglement is het waarderen van de

Bowlingfederatie Limburg

Bowlingfederatie Limburg

Bowlingfederatie Limburg

werking van deze federaties. Hiervoor worden jaarlijks

Gymnastiekfederatie Limburg Gymnastiekfederatie Limburg

Gymnastiekfederatie Limburg

Gymnastiekfederatie Limburg

werkingstoelagen uitgekeerd aan deze federaties. De

Handbal Limburg

Handbal Limburg

Handbal Limburg

Handbal Limburg

berekening van deze subsidies gebeurt op basis van een

LV Handboogliga

LV Handboogliga		

uitgekiend verdeelsysteem. Dit systeem baseert zich op

PC Judo Limburg

PC Judo Limburg

PC Judo Limburg

PC Judo Limburg

Limb. Karatevereniging

Limb. Karatevereniging

Limb. Karatevereniging

Zuid-Limburg

LRV Limburg

LRV Limburg

LRV Limburg

volgende verdeelsleutels :
1. aantal leden

Limb. Karatevereniging
LRV Limburg

2. aantal clubs

Petanquefederatie Limburg

Petanquefederatie Limburg

Petanquefederatie Limburg

Petanquefederatie Limburg

3. aantal activiteiten (specifiek voor jongeren,

KVB Schuttersverenigingen

KVB Schuttersverenigingen

KVB Schuttersverenigingen

KVB Schuttersverenigingen

			

Limb. Snookerfederatie

senioren, G-sporters)
4. vorming en geschoolde medewerkers, 		
begeleiders.

Limb. Squashfederatie

Limb. Squashfederatie		

Limb. Squashfederatie

Taekwondo Limburg

Taekwondo Limburg

Taekwondo Limburg

Taekwondo Limburg

Tafeltennis Limburg

Tafeltennis Limburg

Tafeltennis Limburg

Tafeltennis Limburg

Sinds de invoering van het reglement is het hiertoe

PC Limburg triatlon

PC Limburg triatlon

PC Limburg triatlon

PC Limburg triatlon

voorziene budget op de begroting van de Provinciale

Turnsport Limburg

Turnsport Limburg

Turnsport Limburg

Turnsport Limburg

Limb. Volleybalverbond

Limb. Volleybalverbond

Limb. Volleybalverbond

Limburg Waterski

Limburg Waterski

Limburg Waterski

Sportdienst nagenoeg ongewijzigd gebleven:
• 2003 : 62 000,00 euro

Limb. Volleybalverbond
Limburg Waterski

• 2004 : 62 000,00 euro
• 2005 : 62 000,00 euro

KB Zwembond Limburg

Limburgse zeilfederatie

Limburgse zeilfederatie

Limburgse zeilfederatie

KB Zwembond Limburg

KB Zwembond Limburg

KB Zwembond Limburg

Maasland

115 108

14,21%

54

14,24 %

Midden-Limburg

224 041

27,66%

88

23,21 %

Noord-Limburg

141 039

17,41%

102

26,91 %

West-Limburg

145 862

18,01%

69

18,21 %

183 892

22,70 %

66

17,41 %

809 942		

379

Conclusies:
1. De verhouding tussen het bevolkingspercentage in het Maasland en het clubpercentage is vrij evenredig.
2. Bij de verhouding tussen het bevolkingspercentage in Midden-Limburg en het clubpercentage blijkt dat het
clubpercentage zo’n 4% lager ligt dan het bevolkingspercentage.
3. Opvallende vaststelling is dat het bevolkingspercentage in Noord-Limburg en het clubpercentage aldaar een
verschil oplevert van liefst 9% ten voordele van het clubpercentage.
4. De verhouding tussen het bevolkingspercentage in West-Limburg en het clubpercentage aldaar is vrij
evenredig.
5. Opvallend is ook om vast te stellen dat het clubpercentage in Zuid-Limburg opmerkelijk lager ligt dan het
bevolkingspercentage. Er is een verschil van zo’n 5%.

• 2006 : 62 000,00 euro
Ook het aantal ondersteunde federaties schommelde

Spreiding van het aantal clubs per sporttak per regio:

Conclusies

steeds rond een gelijk aantal :
• 2003 : 19

Noord-

West-

Midden-

Maas-

Zuid-

• 2004 : 20

Limburg

Limburg

Limburg

land

Limburg

• 2005 : 20

Atletiek

• 2006 : 18

Badminton

8

5

5

4

4

2. De schietsport is beperkt uitgebouwd in Noord- en West-Limburg.

6

3

4

7

3. De zwemsport telt geen clubs in Zuid-Limburg.

Gym

4

7

7

1

2

4. Gevechtsporten zoals karate en judo zijn minder uitgebouwd in het Maasland.

Handbal

9

1

3

1

2

5. Zuid-Limburg kent geen clubfaciliteiten van waterski.

Judo

8

6

9

2

4

6. In Noord– en West-Limburg zijn er geen clubs van taekwondo voorhanden.

Karate

8

6

9

0

4

7. West-Limburg en het Maasland kennen weinig clubwerking omtrent handbal.

21

5

5

4

9

8. Triatlon in clubverband doen kan niet in West- en Midden-Limburg.

3

6

2

1

2

9. Gymnastiek is weinig uitgebouwd in clubverband in het Maasland.

Schutterij

1

2

3

3

5

10. Noord-Limburg heeft geen zeilclub voorhanden.

Taekwondo

0

0

4

4

6

Triatlon

2

0

0

2

1

Turnsport

3

4

9

2

2

Petanque

Tafeltennis

7

3

8

5

7

12

8

14

13

13

Waterski

1

2

3

3

0

Zeilen

0

1

1

2

1

Zwemmen

5

3

3

2

0

Volleybal

sportBeleidsplan

Maasland hebben minder succes.

10

Paardrijden

36

1. Badmintonclubs situeren zich vooral in Noord-Limburg, Midden-Limburg en het
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Overzicht van het aantal activiteiten voor de
jeugd, per federatie, de afgelopen 4 jaar :

Overzicht van het aantal activiteiten voor volwassenen, per federatie,
de afgelopen 4 jaar :

A. Jeugdactiviteiten :

Activiteiten voor volwassenen :

Federatie

Aantal in 2002

Aantal in 2003

Aantal in 2004

Aantal in 2005

Evolutie

Federatie

Pc Atletiek

4

3

6

14

+250%

Pc Atletiek

Badmintonverbond

5

6

6

8

+60%

Bowlingfederatie

0

0

0

-

Status quo

Gymastiekfederatie

4

5

4

4

Status quo

Handbal Limburg

4

4

4

4

Status quo

Handboogliga

2

2

-

-

Pc Judo

6

3

6

11

+83%

Karatevereniging

2

2

3

4

+100%

Land. rijverenigingen

6

6

5

9

+50%

Petanquefederatie

4

3

3

3

-25%

Schuttersverenigingen

6

4

2

6

Status quo

Snookerfederatie

-

-

-

3

Squashfederatie

6

3

-

3

-50%

Taekwondo Limburg

0

0

0

0

Status quo

Tafeltennis

7

5

5

10

+ 42%

Pc Triatlon

2

2

3

2

Status quo

12

6

12

11

-8%

Volleybalverbond

6

4

7

13

+115%

Waterski Limburg

1

0

0

1

Status quo

Zeilfederatie

-

2

4

5

+150%

Zwembond

5

7

4

6

+20%

Turnsport limburg

Conclusies :
1. De Bowlingfederatie biedt geen activiteiten voor
jeugd aan.
2. Waterski Limburg heeft ook merkelijk weinig

Aantal in 2002

Aantal in 2003

Aantal in 2004

Aantal in 2005

Evolutie 2002-2005

6

5

5

35

+580%

Badmintonverbond

5

4

7

8

+60%

Bowlingfederatie

3

3

3

-

Status quo

Gymastiekfederatie

1

3

6

5

+400%

Handbal Limburg

2

3

3

6

+200%

Handboogliga

3

4

-

-

Pc Judo

6

7

6

1

-85%

Karatevereniging

3

3

3

3

Status quo

Land. rijverenigingen

6

6

6

17

+180%

Petanquefederatie

6

6

6

10

+66%

Schuttersverenigingen

1

4

6

17

+1700%

Snookerfederatie

-

-

-

3

Squashfederatie

0

0

-

7

Taekwondo Limburg

4

2

1

2

-50%

Tafeltennis

6

5

6

9

+ 50%

Pc Triatlon

3

3

4

2

-33%

Turnsport limburg

3

3

5

9

Status quo

+700%

Volleybalverbond

8

5

7

7

-15%

Waterski Limburg

5

6

4

7

+40%

Zeilfederatie

-

7

6

15

+1500%

Zwembond

1

1

1

4

+400%

Conclusies:
Algemeen genomen groeit het aantal activiteiten voor volwassenen.
De gevechtssporten zoals karate, taekwondo en judo bieden relatief weinig activiteiten
aan voor volwassenen.

activiteiten voor jeugd; nochtans wordt deze
sport vaak als een ‘jongeren’sport aanzien.

Algemene conclusies:

3. Taekwondo Limburg biedt geen activiteiten voor
jongeren aan.
4. Grotere sportfederaties zoals judo, atletiek,

Bij de spreiding van provinciale activiteiten valt op dat vooral Noord-Limburg en
Midden-Limburg goed voorzien zijn.

turnen en volleybal hebben een vrij goed

Zowel het Maasland alsook Zuid-Limburg hinken, wat het aantal provinciale

uitgebouwd sportaanbod voor jongeren.

sportactiviteiten betreft, achterop.
Grootste voorwaarden voor de organisatie van deze activiteiten zijn het voorhanden
zijn van een goede lokale clubwerking alsook gepaste locatiemogelijkheden en
accommodaties.
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Overzicht van het aantal gediplomeerden dat
actief is binnen elke federatie

Overzicht van het aantal leden die in het voorziene werkjaar een
opleiding, cursus of bijscholing volgden.

Conclusies:

Een eerste algemene analyse leert dat het overgrote
Federatie

Werkjaar 2005: totaal

Aantal gediplomeerden

Verhouding aantal

aantal leden

in 2005 (puntentotaal)

gediplomeerden ten

					

aanzien van het aantal

					

leden:

			

PC Atletiek

3 665

823

22,46%

Badmintonverbond

2 753

213

7,74%

Bowlingfederatie

Federatie

Werkjaar 2002

Werkjaar 2003

Werkjaar 2004

Werkjaar 2005

deel, 42%, van de uitgaven die provinciale federaties

29

15

0

0

realiseerden in 2005 rechtstreeks aangewend werd voor

Badmintonverbond

0

14

11

21

Bowlingfederatie

0

0

0

0

Bijkomend valt het op dat er weinig specifieke middelen
gaan naar de organisatie van provinciale trainingen

Pc Atletiek

Gymnastiekfederatie

14

20

13

138

Handbal

0

0

0

15

Handboogliga

0

0

-

-

Slechts 12,62% gaat gemiddeld naar vorming en opleiding

Pc Judo

0

34

35

11

en liefst 19,29% wordt besteed aan secretariaat-, druken telefoonkosten.

-

-

-

Gymnastiekfederatie

5 875

206

3,51%

Handbal

2 157

0

0

Karatevereniging

-

-

-

Rijverenigingen

Pc Judo

2 350

520

22,2%

Karatevereniging

1 393

71

5,10%

Handboogliga

de organisatie van evenementen en manifestaties.

(1,33%).

0

0

0

0

108

18

43

27

Petanquefederatie

0

0

0

0

Opvallende vaststelling is o.m. dat in de werkingstoelage

Schuttersverenigingen

0

0

0

0

die federaties ontvangen een onderdeel rond opleidingen

Rijverenigingen

3 136

480

15,31%

Snookerfederatie		

-

-

0

verwerkt zit. Hierbij stellen we echter vast dat er aan de

Petanquefederatie

1 072

69

6,43%

Squashfederatie

0

0

-

0

uitgavenzijde bij veel federaties weinig tot niets staat

Schuttersverenigingen

1 652

88

5,33%

Taekwondo

0

5

6

18

inzake opleiding of vorming. Een gegeven waar bij

591

8

1,35%

Tafeltennis

0

0

0

0

een reglementvernieuwing zeker rekening moet mee

Snookerfederatie
Squasfederatie

1 979

57

2,88%

Triatlon

0

0

2

47

Taekwondo

785

99

12,61%

Turnsport

0

0

6

37

Tafeltennis

1 919

145

7,56%

Volleybalverbond

0

28

26

36

290

66

22,76%

Waterski

0

0

0

0

Triatlon
Turnsport

3 527

541

15,34%

Zeilfederatie		

0

1

3

Volleybalverbond

7 026

938

13,35%

Zwembond

0

17

42

Waterski

1 825

37

2,03%

Zeilfederatie

1 442

170

11,79%

Zwembond

4 929

381

7,73%

8

gehouden worden.

Conclusies:
Een aantal federaties heeft een constant scholingsniveau.

Conclusies:

Enkele federaties kennen de laatste jaren een opmerkelijke stijging van het
scholingsniveau.

Wanneer we het gemiddelde nemen van al deze federaties

Er zijn ook federaties die geen cijfers opgeven of die simpelweg geen bijkomende

dan komen we aan een lage procentuele verhouding van

geschoolden hebben gerealiseerd.

9,74%

Tevens zijn er federaties die een opmerkelijke daling kennen van het aantal bijkomende
geschoolden.

Overzicht van de gemiddelde uitgaven van de federaties per jaar

40
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• organisaties, manifestaties, bekers,

42,82%

• secretariaat-, telefoon- en drukkosten

19,29%

• vormingen en opleidingen		

12,62%

• verplaatsingsonkosten		

8,94%

• huurgelden				

4,68%

• inrichten trainingen			

1,33%

• diversen: verzekeringen, vergaderingen

10,31%

sportBeleidsplan
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2 Recreatiesportfederaties
2.1 Geschiedenis en motivatie

Overzicht betoelaagde sportfederaties

In 2002 gaf de provincieraad eveneens haar goedkeuring

Overzicht toelage 2003

over

GSF

het

specifiek

subsidiereglement

voor

de

Bevolking per regio vergeleken met het aantal clubwerkingen per regio.

toelage 2004

toelage 2005

toelage 2006

Regio

Totale

GSF

GSF

Vlaamse wielrijdersbond

bevolking

Percentage Totaal aantal

Percentage

bevolking tov recreatieclubs aantal clubs tov

ondersteuning van de Limburgse recreatiesportfederaties.

VlaS

VlaS

VlaS

Falos

		

totale

actief in de

totaal aantal

Doelstelling van dit subsidiereglement is het waarderen

Falos

Falos

Falos

Fros

		

Limburgse

regio

clubs in

van de werking van deze federaties. Hiervoor worden

Sporta

Sporta

Sporcrea

OKRA

		

bevolking		

Limburg

jaarlijks werkingstoelagen uitgekeerd aan deze federaties.

Sporcrea

Sporcrea

S-Sport

VlaS

De berekening van deze subsidies gebeurt ook op basis

S-Sport

S-Sport

Fros

van een uitgekiend verdeelsysteem. Dit systeem baseert

Fros

Fros

Dansliga

zich op volgende verdeelsleutels :

Dansliga

Dansliga		
Limos		

• aantal leden

Limos

senioren, G-sporters)

• Er wordt totaal geen rekening gehouden
met andere types van activiteiten, de
doelgroepafbakening is vrij beperkt .
• De controle op organisatie (formule) als ook op
het aantal deelnemers enz. is moeilijk.

Maasland

115 108

14,21%

102

13,51%

Sporcrea

Midden Limburg

224 041

27,66%

189

25,03 %

vormingsthema bespreken kunnen eveneens

Dansliga

Noord Limburg

141 039

17,41%

157

20,79 %

een belangrijke poot zijn binnen de uitbouw

S-Sport

West Limburg

145 862

18,01%

179

23,71%

en de werking van een federatie maar zijn hierin

GSF

Zuid Limburg

183 892

22,70%

128

16,95%

niet weerhouden.

809 942		

755

• aantal clubs
• aantal activiteiten (specifiek voor jongeren,

Conclusies:

Het aantal Limburgse clubs dat in totaal aangegeven werd voor al de in
de bovenstaande tabel vermelde federaties :

Conclusies:

• Bestuursvergaderingen die o.m. een

Algemene conclusies:

• vorming en geschoolde medewerkers,
1. 2003 :

639 clubs		op 9 federaties = gemiddeld 71 clubs/federatie

2. 2004 :

628 clubs 		op 9 federaties = gemiddeld 69,78 clubs/federatie

Sinds de invoering van het reglement is het hiertoe

3. 2005 :

543 clubs 		op 7 federaties = gemiddeld 77,57 clubs/federatie

voorziene budget op de begroting van de Provinciale

4. 2006 :

690 clubs 		op 9 federaties = gemiddeld 76,67 clubs/federatie

begeleiders.

• De verhouding tussen het bevolkingspercentage in het Maasland en het

Het is opvallend dat er weinig activiteiten worden

clubpercentage is vrij evenredig en kan dus vergeleken worden met de

gehouden voor jongeren, het merendeel van deze

competitiesportfederaties.

recreatiesportfederaties richt zich naar een publiek van

• Bij de verhouding tussen het bevolkingspercentage in Midden-Limburg en
Noord-Limburg en het desbetreffende clubpercentage zijn eveneens parallellen te

Sportdienst nagenoeg ongewijzigd gebleven:
• 2003 : 24 800,00 euro

Spreiding van het aantal clubs per regio:

Bijkomende vaststelling is dat er inzake opleiding en

• De verhouding tussen het bevolkingspercentage in West-Limburg en het
Noord-Limburg

• 2005 : 24 800,00 euro

Vl. Wielrijdersb.
Falos

West-Limburg Midden-Limburg

Maasland

Zuid-Limburg

2

10

3

2

11

77

55

21

33

opmerkelijk lager ligt dan het bevolkingspercentage daar. Er is een verschil van
zo’n 6%.

Fros

6

15

21

4

10

gelijk:

Okra

32

15

22

21

16

Vlas

• 2004 : 9

Sporcrea

4

25

10

5

12

24

14

52

26

22

Het aanbod van sporttakken is vrij specifiek en eentonig.

Dansliga

8

5

4

8

3

S-Sport

6

4

8

3

2

Dansliga

12

14

14

12

19

per regio :

Er gaat weinig energie naar het uitproberen van nieuwe
sporten, nieuwe uitdagingen.

• 2006 : 9

1. Het aantal recreatiesportclubs behorende tot de vermelde recreatiesportfederaties

koepelstructuur zijn om dit te doen.

Overzicht van het aantal activiteiten per federatie, de afgelopen 4 jaar :

• 2005 : 9

Conclusies:

federaties, daar waar zij nochtans een aangewezen

• Opvallend is ook om vast te stellen dat het clubpercentage in Zuid-Limburg

Federatie

GSF

vorming weinig activiteiten worden ingericht door de

clubpercentage aldaar is verschillend en met een clubpercentage dat hoger ligt.

63

Ook het aantal ondersteunde federaties bleef quasi
• 2003 : 8

specifieke activiteiten vermeld.

trekken

• 2004 : 24 800,00 euro
• 2006 : 27 800,00 euro

medioren en senioren. Ook inzake G-sport worden geen

Aantal in 2002

in 2003

in 2004

in 2005

Evolutie

1

1

1

2

+100%

Falos

4

6

4

7

+75%

Fros

6

4

5

6

Status quo

9

Gezinssportfed.

6

7

9

+50%

Limos

5

4			

-

Okra				
Sporcrea

6

5

7

13

+

7

+16%

• Noord-Limburg: 157

Sporta

5

5			

• West-Limburg: 179

S-Sport

6

4

5

11

+83%

• Midden-Limburg: 189

Vlas

5

13

14

18

+260%

• Maasland : 102

Vlaamse wielrijdersbond

			

2

+

-

• Zuid-Limburg : 128
2. Het Maasland is traditiegetrouw minder voorzien van clubwerkingen. Dat heeft
ook met het beperkt aantal gemeenten te maken die tot de regio Maasland
behoren.

42

3. De spreiding van de clubs binnen de regio’s loopt vrij gelijk.
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2.2. Swot-analyse competitie- en
recreatiesportfederaties

Overzicht van het aantal gediplomeerden dat
actief is binnen de federatie

Het aantal Limburgse clubs dat in totaal aangegeven werd voor de
betoelaagde federaties :

Federatie

Kansen

Sterke punten:

• Via het reglement kunnen bijzondere
Aantal

Aantal leden in

Verhouding

1. 2003 :

639 clubs		op 9 federaties = gemiddeld 71 clubs/federatie

gediplomeerden

2005

aantal

2. 2004 :

628 clubs 		op 9 federaties = gemiddeld 69,78 clubs/federatie

competitiesportfederaties als

uitwisselingen,… gestimuleerd worden

in 2005		 gediplomeerden

3. 2005 :

543 clubs 		op 7 federaties = gemiddeld 77,57 clubs/federatie

recreatiesportfederaties blijft nagenoeg

én kunnen er accenten gelegd worden die

4. 2006 :

690 clubs 		op 9 federaties = gemiddeld 76,67 clubs/federatie

constant.

vanuit de provinciale visie belangrijk zijn.

			

ten overstaan

			

van het aantal

			

leden

Dansliga

90

5 725

1,57%

0

5 848

0%

1. 2003 : 9,70 euro/club

Falos
Fros

De waarde van een club binnen de werkingstoelage :

91

2 611

3,48%

2. 2004 : 9,87 euro/club

452

4 777

9,46%

3. 2005 : 11,42 euro/club

Limos

-

-

-

4. 2006 : 8,06 euro/club

Sporta

-

-

-

Gezinssportfed.

S-Sport

• Het aantal aanvragen van zowel

sportactiviteiten zoals tornooien,

• De toegekende subsidiebedragen zijn niet vaak

Bovendien geeft een andere verdeelsleutel van

nodig om de werking van deze federaties te

de werkingsmiddelen meer mogelijkheden om

bestendigen, maar zijn een extra stimulans in

de werking van de federaties op middellange

de verdere uitbouw van de werking van deze

termijn aanzienlijk te verbeteren.

federaties.
• Het systeem van subsidieberekening is

• Beginnende competitiesportfederaties kunnen
hun werking starten en verder opbouwen

gebaseerd op een verdeelsysteem, rekening

met een lichte financiële zekerheid vanuit het

houdend met de effectieve werking van de

provinciebestuur.

0

640

0%

De basissubsidie kende in 2003, 2004 en 2005 een grootte van 25% van het totaal uit te keren

575

2 316

24,83%

subsidiebedrag, zijnde 6 200,00 euro die verdeeld werd over het totaal aantal clubs. Voor

Okra

63

3 738

1.69%

2006 was dit herleid tot een grootte van 20% van het totaal uit te keren subsidiebedrag, zijnde

Provinciale Sportdienst een goed inzicht in het

provinciaal vormingsaanbod en het kan

Vlas

2

1 394

0,14%

5 560,00 euro.

type federatie, haar werking en ten slotte het

aangewend worden om provinciale visies en

Vlaamse wielrijdersb. 0

1 584

0%

organisatiegebeuren omtrent competitiesport

opdrachten te vertalen in de effectieve werking

én recreatiesport in de provincie.

van de desbetreffende federaties. Het reglement

Sporcrea

betrokken federaties.
• Aanvraag- en afrekeningsdossiers geven de

Conclusies:

• Het reglement kan competitiesportfederaties
stimuleren voor om in te spelen op het

kan inspelen op trends en vooral op behoeften

Zwakke punten
Wanneer we het gemiddelde nemen van deze federaties,

die de Provinciale Sportdienst vaststelt en die via
de federaties kunnen aangepakt worden.

betreffende de verhouding van het puntentotaal wat staat

• De indiendata blijken niet steeds haalbaar.

voor het aantal en de types van diploma’s actief binnen

• De subsidie is een beloning voor het geleverde

de federatie, en het aantal leden, dan is een procentuele

werk, maar geeft weinig richting aan de te

verhouding van 4,57% het gemiddelde.

varen toekomstige koers voor deze federaties.

Bedreigingen
• Het niet mee geëvolueerde budget laat geen

Bovendien laat het huidige subsidiesysteem

grote stijging van aanvragen toe en biedt ook

Rationeel bekeken lijkt een verhouding die schommelt

niet toe om federaties daadwerkelijk

slechts beperkte ‘nieuwe’ mogelijkheden voor

tussen 7,50 en 15% een prima gemiddelde.

toekomstgericht te laten inspelen op de visie van

een hervormd reglement inzake de verdeling van

het provinciaal sportbeleid.

de werkingsmiddelen voor de federaties.

De recreatiesportfederaties kennen dus een verhouding

• Veel administratie voor de verwerking en de

die merkelijk lager ligt dan bij de competitiesport.

opvolging van de dossiers, zowel voor de

weerhoudt een aantal federaties ongetwijfeld

Bovendien zitten ze ruim onder de goede verhouding van

federaties als de Provinciale Sportdienst.

ervan een aanvraag in te dienen. Bovendien zijn

• Een dossier kan in het slechtste geval ‘lang

aanvragen en verslagen die hieraan toegevoegd

7,5 tot 15%.

• Administratieve afhandeling is moeilijk en

meeslepen’. Omdat alle dossiers gekoppeld zijn

worden niet altijd up-to-date of volledig. De

voor de berekening van de subsidiebedragen,

omslachtigheid van de dossiers is vaak een

kunnen aanslepende dossiers ervoor zorgen

moeilijkheid voor de aanvragers, die veelal toch

dat al de overige federaties eveneens moeten
wachten op de definitieve berekening én
vaststelling van hun subsidie.

nog als vrijwilliger optreden binnen de federatie.
• De dossierbehandeling vraagt veel werkuren
voor de betrokken ambtenaar.

• Aanvragen kunnen niet elektronisch gebeuren.
• Het aantal federaties die een subsidieverzoek
indienen gaat niet in stijgende lijn en blijft
constant. Het effectief aanmoedigen van
Vlaamse federaties om een specifieke Limburgse
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afdeling uit te bouwen gebeurt weinig met dit
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2.3. Doelstellingen

2.4 Toekomstvisie

Strategische doelstelling 1

Al verscheidene jaren ondersteunt de Provinciale Sportdienst de provinciale afdelingen van

provinciale afdelingen van de federaties gaan opmaken

een twintigtal competitiesportfederaties en een tiental recreatiesportfederaties.

en voorstellen en dit voor een termijn van meerdere

Concreet komt het er op neer dat deze autonoom werkende provinciale afdelingen jaarlijks

jaren.

Hervorming van het reglement en het verdeelsysteem
zodat het ‘belonende’ karakter dat het systeem nu in zich

Maatregelen

Periode – Timing

een provinciale werkingstoelage ontvangen op basis van de in het vorig werkjaar geleverde

Op basis van dit beleidsplan zal de werkingstoelage

draagt ten aanzien van de federaties, een stimulerend

1.Het samenstellen van een specifieke werkgroep

sportieve inspanningen. Deze toelage is jaarlijks variabel en geldt momenteel als ‘beloning’

individueel bepaald worden en voor aanvang van een

karakter krijgt om de werking van de federaties te

die het huidige reglement samen met de

voor de geleverde inspanningen. De verdeling van de toelagen gebeurt op basis van een

werkjaar gedeeltelijk worden uitbetaald. De controle

verbeteren of te verruimen.

conclusies analyseert om alzo te komen tot een

puntensysteem dat rekening houdt met o.m. het aantal clubs en leden, de aanwezigheid en de

op de realisatie van de doelstellingen uit de betrokken

groei van gekwalificeerde begeleiding binnen de federatie en ook met de financiële toestand

beleidsplannen gebeurt aan de hand van jaarverslagen

van de betrokken provinciale afdeling. De bepaling van de werkingstoelage is in bepaalde

en tussentijdse rapporten. Na deze controle wordt de

mate ook afhankelijk van de werking van al de overige provinciale afdelingen omdat in het

toegezegde subsidie volledig uitbetaald. Bovendien

verdeelsysteem al deze federaties ten aanzien van mekaar worden afgewogen.

wordt de variabiliteit van de werkingstoelage verminderd

vernieuwd en verbeterd reglement.

2008

Budget

1 000,00 euro

Operationele doelstelling
2. Ontwikkelen van een nieuw reglement en
Implementatie van de gemaakte analyse en het

verdeelsleutels in samenspraak met de werkgroep.

2008-2009

invoeren van een volledig nieuw systeem op basis

waardoor federaties meer financiële zekerheid krijgen en

waarvan de subsidieverdeling naar de federaties toe

3. Het laten vaststellen en goedkeuren van dit nieuwe

De komende jaren wil het Limburgs sportbeleid dit systeem grondig hervormen.

dit voor een langere periode.

kan gebeuren. Hierbij zal de federatie een beknopt

reglement door de provincieraad en de hieraan

Hoofddoelstelling blijft het aanbieden van een werkingstoelage aan sportfederaties die

Dit systeem laat de Provinciale Sportdienst ook toe

beleidsplan moeten opstellen voor de komende 4 jaar.

gekoppelde subsidiebedragen.

binnen de provincie een autonome werking ontplooien. Het beleid wil echter afstappen

om federaties te stimuleren om extra inspanningen te

Op basis van deze plannen en een verdeelsysteem zal

(voorziene bedragen: recreatiesport +

van het beloningsprincipe en de subsidieverdeling gaan aanwenden om sportfederaties te

leveren omtrent bestaande knelpunten, blinde vlekken of

een toelage worden berekend per federatie, pro-actief,

competitiesport)

stimuleren om toekomstgericht hun werking op provinciaal vlak te gaan versterken.

provinciale aandachtspunten zoals bijvoorbeeld G-sport,

om hun beleidsdoelstellingen te realiseren. Een jaarlijks

(vanaf 2010 is een jaarlijkse verhoging van 5% nodig

Hiervoor zal de subsidieverdeling gebeuren op basis van een beknopt sportbeleidsplan dat de

integratie of andere sociale aspecten.

voortgangsrapport geldt als waardemeter en is bepalend

om te kunnen inspelen op een nieuw pro-actief

voor de subsidie van het komende jaar.

subsidiereglement)

2009

96 800,00 euro (’08)

		 96 800,00 euro (’09)
Indicator: een nieuw reglement en verdeelsysteem

		 101 640,00 euro (’10)

rond de werkingstoelagen voor competitiesport- en

		 106 720,00 euro (’11)

recreatiesportfederaties.

		 112 056,00 euro (’12)
		 117 659,00 euro (’13)
4. Uitwerken van een eenvoudig invuldocument om
te kunnen inspelen op dit nieuwe reglement en
om de administratieve vereenvoudiging voor de
betrokken federaties te optimaliseren.

2009

5. Het aanbieden van een degelijke vorming voor
de federaties waarbij het nieuwe reglement en
de administratieve verwerking wordt aangeleerd
en verduidelijkt.

2009

1 000,00 euro

6. Het uitwerken van een degelijk communicatieplan
omtrent dit nieuw reglement en de uitvoering
van dit communicatieplan naar de betrokkenen en
de buitenwereld.
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3 Subsidies voor bijzondere
sportprojecten en
-evenementen
3.1 Geschiedenis en motivatie

3.2 Swot-analyse

In 2002 gaf de provincieraad haar goedkeuring aan het

Hierbij een overzicht van het aantal initiatieven dat in de

specifiek subsidiereglement voor de ondersteuning

loop der jaren logistiek werd ondersteund:

Sterke punten

• 2003 : 10

• Toegankelijk reglement voor elke organisator.

–evenementen. Dit kan gaan over bijzondere initiatieven

• 2004 : 2

• Aantal aanvragen blijft nagenoeg constant.

die genomen worden in zowel de reguliere als de

• 2005 : 3

• Reglement biedt ondersteuningsmogelijkheden

gehandicaptensportsector en dit zowel sportspecifiek

• 2006 : 2

voor sporten die geen (provinciale) federatie

van

bijzondere

Limburgse

sportprojecten

en

als omnisport gericht.

• 2007 : 11

hebben waarop ze kunnen terugvallen.
• Aanvraag- en afrekeningsdossiers geven

Kansen

• Via het reglement kunnen omnisportclubs of
recreatieve bewegingsactiviteiten gestimuleerd
worden.
• Moeilijke of duurdere organisaties kunnen via
deze garantiesubsidies toch plaatsvinden en
georganiseerd worden.

Doelstelling van dit subsidiereglement is het aansporen

Opvallend is ook dat onder de noemer sportprojecten

van organisatoren, lokale sportdiensten, clubs en

jaarlijks een aantal gemeentelijke omnisportclubs

de sportdienst een goed inzicht in het type

verenigingen om bijzondere, bovenlokale sportprojecten

worden gesubsidieerd. We zijn van mening dat dit

organisator, zijn werking en ten slotte het

omnisportclubs) kunnen zich ontwikkelen

of –evenementen op touw te zetten die een meerwaarde

een waardevol gemeentelijk sportinitiatief is dat een

organisatiegebeuren in de provincie.

dankzij dit reglement.

bieden, hetzij voor de recreatieve sporter, hetzij voor de

moeilijke doelgroep probeert aan te spreken. Vandaar

competitiesporter.

dat een specifiek deel van het budget voor sportprojecten

Projecten of evenementen van sportfederaties dienen wel

hiervoor gereserveerd wordt :
• 2003 : 7 omnisportclubs 			

voorziene budget op de begroting van de Provinciale
Sportdienst nagenoeg ongewijzigd gebleven:
• 2003 : 109 100,00 euro

(totaal subsidiebedrag: 5 900,00 euro)
• 2004 : 8 omnisportclubs 			
(totaal subsidiebedrag: 30 000,00 euro)
• 2005 : 9 omnisportclubs 			

• 2004 : 109 100,00 euro

(totaal subsidiebedrag: 30 634,00 euro)

• 2005 : 109 100,00 euro

• 2006 : 6 omnisportclubs 			

• 2006 : 109 100,00 euro

(totaal subsidiebedrag: 20 550,00 euro)

• 2007 : 80 000,00 euro

• 2007 : 5 omnisportclubs 			
(totaal subsidiebedrag: 20 000,00 euro)

Bedreigingen

• De indiendata blijken niet steeds haalbaar
• Het principe van de garantiesubsidie (er wordt

te vallen buiten hun reguliere werking.
Sinds de invoering van het reglement is het hiertoe

Zwakke punten

• Specifieke ondersteuningsacties (vb.

enkel een financieel bedrag uitgekeerd als men
kan aantonen dat een organisatie verlieslatend
is) is niet waterdicht en getuigt ook niet van een
waardering voor een evenement. Dit principe
weerhoudt vele organisatoren ervan een
aanvraag in te dienen.
• Veel administratie voor de verwerking en de
opvolging van de dossiers
• Een dossier kan in het slechtste geval ‘lang
meeslepen’.

• Het budget laat geen grote stijging van het
aantal aanvragen toe.
• Administratieve afhandeling is moeilijk en
weerhoudt tal van organisatoren ervan een
aanvraag in te dienen.
• Het systeem van garantiesubsidie strookt
niet echt met de doelstellingen van vele
organisatoren. Meestal dient een evenement of
project ook voor een financiële impuls binnen
de club- of federatiewerking.
• Grotere organisaties worden georganiseerd

Het aantal ondersteunde sportprojecten en -evenementen

• Veel administratie voor de aanvragers.

door specifieke v.z.w.’s: weinig (financiële)

bleef gelijk:

• Aanvragen kunnen niet elektronisch gebeuren.

controle.

• Aantal omnisportclubs blijft té laag en gaat niet
Sportprojecten :

Sportevenementen :

• 2003 : 19

2003 : 13

• 2004 : 19

2004 : 10

• 2005 : 20

2005 : 10

• 2006 : 14

2006 : 14

• 2007 : 10

2007 : 19

in stijgende lijn.
• Noodzakelijk advies van de Provinciale
Sportraad is niet altijd objectief of doordacht.

Een aantal sportevenementen en -projecten kunnen
reglementair niet financieel ondersteund worden.
In een aantal gevallen stelt de Provinciale Sportdienst
echter wel voor om deze initiatieven enigszins logistiek te
ondersteunen met sportpromotioneel materiaal (T-shirt,
sporthanddoek, trofee, sportpet,…)
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Sport
Verenigingen

Sport
Verenigingen

3.3 Doelstellingen

3.4 Toekomstvisie

Strategische doelstelling 1.

Operationele doelstelling 2.

Operationele doelstelling 3.

Het aantal aanvragen voor ondersteuning, gebaseerd op

Het principe van de garantiesubsidie verfijnen en

Verhoging van het aantal Limburgse omnisportclubs.

dit reglement, verhogen.

versoepelen, waardoor het reglement een ruimere

Het ondersteunen van organisaties die bijzondere
sportieve projecten en -evenementen op touw zetten

toegankelijkheid heeft en de administratieve afhandeling

Operationele doelstelling 1.

provinciale sportbeleid.
Indicator: jaarlijks aantal aanvragen.
Doelstelling is wel om het reglement hieromtrent

zowel voor aanvrager als behandelaar vermindert.
Maatregelen

De mogelijkheden van dit subsidiereglement meer

Indicator: jaarlijks aantal aanvragen en behandelingen.

bekend maken binnen de Limburgse sportsector.
Maatregelen
Indicator: jaarlijks aantal aanvragen.

Periode – Timing

Budget

Periode – Timing

Budget

Periode – Timing

vereenvoudiging en dit zowel ten aanzien van de

opzetten omtrent de organisatie

aanvrager als voor de behandelende administratie.

van een gemeentelijke omnisportclub 		

Een vereenvoudiging zou een stijging van het

1. Bespreking van het
Budget

maart-juni 2008

aantal ondersteuningsverzoeken tot gevolg kunnen
hebben, hetgeen opgevangen kan worden door een

Sportraad en de betrokkenen

2. Een specifiek budget voorzien

1. Jaarlijks informatiemoment

(organisatoren,..) van het

binnen het totaalkrediet voor

over de subsidiemogelijkheden

huidige reglement om te

bijzondere projecten

voor federaties, sportraden,

komen tot een verfijnd,

clubs en organisatoren.

hervormd reglement.

budgetverhoging op deze subsidielijn.
Daarnaast zal ook gekeken worden op welke wijze de

2009-2012
		

vanaf september ‘08

te verfijnen met het oog op de administratieve

1. Een informatiemoment

reglement met de Provinciale
Maatregelen

zal ook de komende jaren een taak blijven binnen het

2008

80 000,00 euro (’08)

logistieke ondersteuning, die de Provinciale Sportdienst
biedt, nog beter kan afgestemd worden op de vragen van

3. Administratieve vereenvoudiging

organisatoren.

van de aanvragen en een snellere
2. Verdeling van een 3-jaarlijkse

2. Mogelijkheid effectief maken

informatiefolder met alle

dat aanvragen elektronisch

subsidiemogelijkheden erin

kunnen ingediend

vermeld.Verdeling naar de

en afgehandeld worden.

Limburgse sportsector.
vanaf september ‘08

afhandeling van de subsidiedossiers

		

2008-2009
		

2008-2009

90 000,00 euro (’09)

		

2 500,00
3. Bij versoepeling van het reglement

3. Informatiecampagne (met

is een verhoging van het aantal

gerichte data) via de bestaande

te behandelen dossiers

mediakanalen 			

te verwachten. Hierdoor zal

vanaf september ‘08

ook het te verdelen budget
verhoogd moeten worden.
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90 000,00 euro (’10)

		

90 000,00 euro (’11)

		

90 000,00 euro (’12)

		

90 000,00 euro (’13)
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Gehandicaptensport

Hoofdstuk 2

Sedert december 1997 is er bij de Provinciale Sportdienst
een stafmedewerker in dienst die zich voltijds bezighoudt
met de promotie en de stimulering van sport voor
personen met een handicap. Hiermee was Limburg de

Beleidsmaatregelen
voor ondersteuning en
stimulering van
gehandicaptensport en
doelgroepen

voorloper voor heel Vlaanderen. Later volgden de andere
Vlaamse provincies. Momenteel heeft iedere Vlaamse
provincie minstens een halftijds stafmedewerker G-sport
in dienst.
Sedert 2002 is de Provinciale Sportdienst gestart met
een specifieke doelgroepenwerking. Deze werking richt
zich zeer specifiek naar mensen met beperkingen. De
Provinciale Sportdienst is begonnen met een werking
voor hartpatiënten. Momenteel is deze werking verder
uitgebreid naar andere chronische ziekten die mensen
beperken in hun functioneren. Bedoeling is om op
termijn de G-werking en de doelgroepenwerking op
specifieke raakvlakken met elkaar te laten integreren. Nu
worden ze hier nog apart besproken.

52

sportBeleidsplan

sportBeleidsplan

53

gehandicaptensport
Gehandicaptensport

Gehandicaptensport

1 Personen met een handicap
1.1 Geschiedenis en motivatie

1.2 Sportpromotionele evenementen en projecten

Volgens het Nationaal Instituut voor Statistiek (1996)

Eén van de taken van de Provinciale Sportdienst is de organisatie van een aantal evenementen/

heeft één op de acht Belgen beneden de 65 jaar een ernstige

projecten in samenwerking met partners ter promotie van de G-sport. De bedoeling is

of lichtere handicap. Sportparticipatie door personen

dat de doelgroep leert kennismaken met een aantal sporten en zodoende de regelmatige

met een handicap is beduidend lager in vergelijking

sportbeoefening bij personen met een handicap te bevorderen.

met valide personen. Onderzoek van Manders (1985)
toonde aan dat 39% van deze doelgroep (leeftijd 15 tot

Overzicht huidige G-sportevenementen:

50 jaar) nooit aan sport doet, tegenover 19% bij de valide
sporters. Volgens de Koning Boudewijnstichting (1993)

• Provinciale G-watersportdag Paalse Plas, 5de editie in 2007

• Sportdag type 4 De Kimpel Bilzen

is het aantal personen met een fysieke of sensoriële

Doelgroep: alle personen met beperkingen

Doelgroep: leerlingen type 4, kinderen met een lichamelijke handicap

handicap die sport beoefenen zeer klein. Slechts 3% van

Programma: initiatie zeilen, surfen en duiken

Programma: aangepaste sporten op maat van de deelnemers

de gehandicapte Vlaamse bevolking doet regelmatig aan

Partners: stad Beringen, Recreas, Duikschool Mistral, Reddend Zwemmen

Partners: Stichting Vlaamse Schoolsport, Sint-Gerardus Diepenbeek

sport.

Beringen, Zeil- en surfclub Sirocco

Aantal deelnemers: 150

De gevolgen van deze beperkte sportparticipatie en

Aantal deelnemers 2007: 88
• G-dressuurwedstrijden

sedentaire levensstijl zijn dan ook schrijnend: lagere
levensverwachting, een verminderde zelfredzaamheid

• Trainingsdag Limburgse Special Olympics atleten Dommelhof Neerpelt

Er vinden 9 G-dressuurwedstrijden plaats in 2007

en een verhoogd risico op sociaal isolement (Bron:

Doelgroep: personen met een mentale handicap

Doelgroep: personen met een mentale en lichamelijke handicap

Eindrapport “Determinanten van sportgedrag bij

Programma: voormiddag trainen, namiddag keuzesport

Locaties: Castershoeve As, Panhof Peer, Den Dries Ham, Zavelhof Tessenderlo,

personen met een handicap in Vlaanderen”; Studie

Aantal deelnemers: 200

Meander Stokkem, Kustershoeve OPZ Rekem, Zonnedreef Zonhoven,
Opglabbeek

uitgevoerd door de Katholieke Universiteit Leuven
Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

• Vroemdag Circuit Zolder, 17de editie 2007

in opdracht van toenmalig Vlaams minister van Sport,

Doelgroep: leerlingen uit het Buitengewoon lager en secundair onderwijs type 1, 2

Marino Keulen, Januari 2004)

en 4; OV 1 en 2
Programma: meerijden op het circuit en een uitgebreid sportprogramma met een

Partners: Werkgroep Paardrijden Limburg
Deelnemers: gemiddeld 50
• G-voetbalcompetitie en tornooien

Vóór december 1997 was de G-sport niet gestructureerd

20-tal sportstanden

Doelgroep: personen met een mentale en een licht lichamelijke handicap

in Limburg. Er bestond de “Limburgse Stuurgroep voor

Partners: Circuit Zolder, Fifty One Hasseletum, Rotary Midden-Limburg, SVS, het

G-voetbalclubs: Kortessem, Halen, Bregel Genk, Termien Genk, HO Heide

Gehandicaptensport” (in oktober 1998 omgedoopt tot

BLOSO, NB Projects, KHLim Departement Lerarenopleiding

Hasselt, Wurfeld Ter Engelen, Sporting Wijchmaal, KFC Opitter, Ophoven,

de Provinciale Gehandicaptensportraad) en er werden

Aantal deelnemers: 1 300

Lummen VV, Genoelselderen-Riemst

geregeld losstaande initiatieven georganiseerd zonder

Partners: Werkgroep G-voetbal Limburg i.s.m. KBVB Limburg, Special Olympics

dat hiervoor een bovenlokale structuur bestond.

Belgium

Sinds

Eerste G-voetbalcompetitie i.s.m. KBVB Limburg is gestart tijdens het seizoen

oktober

1998

Gehandicaptensportraad

draait
volwaardig

de

Provinciale

mee

in

het

2003-2004. In oktober 2006 is het 4de seizoen begonnen met 20 G-voetbalteams

uitstippelen van het provinciaal sportbeleid, inzonderheid

in 3 bekwaamheidsniveaus. In totaal zijn er momenteel verspreid over de

het G-(gehandicapten + geïntegreerd) sportbeleid.

provincie Limburg een 300-tal G-voetballers actief. Daarnaast worden er een

De Provinciale Gehandicaptensportraad komt (net als

6-tal G-voetbaltornooien georganiseerd.

de Provinciale Sportraad) maandelijks samen en de
Provinciale Sportdienst staat in voor het secretariaat en
de begeleiding van de Raad.
Bovendien is er via vertegenwoordiging een permanente
link tussen beide adviesraden.
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1.2.1 Swot-analyse
Sterke punten

• De Provinciale Sportdienst kan deskundigheid
en ervaring inzake G-sport bieden.
• Samenwerking met partners bij de organisatie
van deze evenementen/projecten.
• Een ruim en gevarieerd aanbod van sporttakken.
• Sport wordt op maat van de doelgroep
aangeboden: vb. G-voetbaltornooien,
G-dressuurwedstrijden.

Gehandicaptensport

1.2.2 Doelstellingen

Strategische doelstelling 1.

Strategische doelstelling 2.

• Het aantal partners uitbreiden, zodat er meer gehandicapten bereikt worden.

Personen met een handicap via kwaliteitsvolle sportpromotionele evenementen kennis

De kwaliteit van de sportbegeleiding bij sportpromo-

• Door een bundeling van de krachten met de verschillende partners wordt de

laten maken met G-sportmogelijkheden.

tionele evenementen en projecten verbeteren.

Operationele doelstelling 1.

Operationele doelstelling 1.

Het aantal deelnemers aan de bestaande sportpromotionele evenementen bestendigen.

Iedere G-sportafdeling moet minstens één trainer op

Kansen

versnippering van het G-sportaanbod tegengegaan.
• Organiseren van bijscholingen en cursussen voor de trainers en bestuursleden.
• Meer trainers van gewone sportfederaties en sportclubs betrekken bij de
organisatie van deze evenementen/projecten.

het niveau van initiator hebben met als bijkomende

• Ouders, opvoeders, leerkrachten, familieleden uitnodigen tijdens deze
evenementen/projecten zodat zij een zicht krijgen op de G-sportmogelijkheden.

Indicator: aantal deelnemers/aantal projecten

vereisten

middelen.

de

aanvullende

sporttakoverschrijdende

module “Begeleiden van sporters met een handicap” en

• Er zijn op dit moment voldoende financiële

Bedreigingen

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

voor de Limburgse Special Olympics atleten

2008-2013

3 000,00 euro

2. Jaarlijkse organisatie van dressuurwedstrijden

2008-2013

1 500,00 euro

2008-2013

1 500,00 euro

de sporttakspecifieke module.

1. Jaarlijkse organisatie van een trainingsdag

Zwakke punten

• Toegankelijke sportinfrastructuur, vb. rolstoelgebruikers geraken niet of moeilijk
binnen.

• Evenementen/projecten die in het weekend
plaatsvinden trekken veel minder deelnemers

• Bereikbaarheid sportinfrastructuur, vb. er is geen openbaar vervoer.

3. Jaarlijkse organisatie van G-voetbaltornooien/

• Het vervoer van en naar het evenement: te duur, aangepast vervoer is vaak

evenementen

dan evenementen die tijdens de week

noodzakelijk, vele personen met een handicap zijn afhankelijk van derden voor

4. Jaarlijkse organisatie van de G-watersportdag

plaatsvinden.

het vervoer.

of de organisatie van een alternatieve

• Het bereiken van de doelgroep via
promotiecampagnes is een knelpunt, nog te

• Te weinig gekwalificeerde trainers en te weinig ervaring om te werken met de
doelgroep.

watersportweek

3 000,00 euro
of 5 000,00 euro

5. Jaarlijkse organisatie van de
sportdag type 4 leerlingen

sportbeoefening in een sportclub.

Periode – Timing

1 800,00 euro

2008-2013

6 000,00 euro

2008-2013

2. Via subsidie worden
de opleidingen jaarlijks
terugbetaald

2008-2013

Budget

1. Opleidingscursussen
organiseren in Limburg

2008-2013

initiatieven.
• Geen zicht op doorstroming naar regelmatige

Maatregelen

		

veel mensen zijn niet op de hoogte van deze

Indicator: aantal gediplomeerde trainers

2008-2013

1 500,00 euro

6. Jaarlijkse organisatie van de Vroemdag
voor type 1, 2, 4 en OV 1 en 2 leerlingen

• De reguliere sportclub is onvoldoende
voorbereid om te werken met deze doelgroep

Operationele doelstelling 2.

(geen ervaring, geen trainers of aangepaste
materialen).
• Veel en intensieve begeleiding is noodzakelijk
voor relatief weinig deelnemers.

Organisatie van een G-watersportweek. Op verschillende plaatsen in Limburg worden
gedurende een ganse week initiaties duiken, zeilen, surfen, zwemmen en waterski
aangeboden.
Indicator: aantal sporttakken
Maatregelen

56

sportBeleidsplan
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1. Werkgroep samenstellen watersportsector

voorjaar 2008

2. Organisatie jaarlijkse G-watersportweek

mei-juni 2008

Budget
5 000,00 euro
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Gehandicaptensport

1.2.3 Toekomstvisie

Strategische doelstelling 3.

De Provinciale Sportdienst organiseert in samenwerking met partners sportpromotionele

Zo zal er vanaf 2008 een project voor de promotie van

evenementen en projecten waarbij ze een sterk coördinerende rol vervult.

G-watersporten uitgewerkt worden.

Een gerichte promotie voeren zodat de evenementen en

De organisatie van de bestaande evenementen zoals de Vroemdag, Sportdag type

De promotie voor deze evenementen en projecten moet

projecten beter bekend raken bij de personen met een

4, G-Watersportdag, trainingsdag en huldiging Special Olympics atleten blijft een

worden opgevoerd zodat we tenminste 80% van alle

handicap.

prioriteit omwille van de uitstraling en de promotionele waarde van deze evenementen,

personen met een handicap in Limburg bereiken.

o.a. sporttakken en begeleiding op maat van de deelnemers, samenwerking met zowel

De promotie van sportkaderopleidingen en bijscholingen

G-sportsector als reguliere sportsector, aandacht van de media, samenwerking met

moet eveneens worden opgevoerd zodat we kunnen

partners.

beschikken over meer gekwalificeerde lesgevers.

Operationele doelstelling 1.

Operationele doelstelling 3.

Via een efficiënte promotie en directe mailing zullen

Limburgse gemeenten betrekken in de publiciteit via het gebruik van folders en affiches.

er meer personen met een handicap rechtstreeks en

Er zal aandacht zijn voor een geregelde vernieuwde
invulling van bestaande evenementen en er zal

persoonlijk bereikt worden.

Indicator: aantal deelnemers

Indicator: aantal deelnemers

Maatregelen

onderzocht worden in hoeverre nieuwe initiatieven
gelanceerd kunnen worden in functie van de

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Adressenbestand updaten		

2008-2013

Periode – Timing

1. Verspreiden via sportdiensten

2008-2013

2. Verspreiden via (G-)organisaties

2008-2013

3. Verspreiden via OCMW’s

2008-2013

Budget

noden en behoeften.

Operationele doelstelling 4.
Operationele doelstelling 2.
Optimaal gebruik maken van de eigen kanalen om de initiatieven bekend te maken bij
De promotie van sportpromotionele initiatieven gebeurt

personen met een handicap.

via (gehandicapten)organisaties zodat minstens 80%
van alle Limburgse G-organisaties bereikt wordt.

Indicator:aantal deelnemers

Indicator: aantal G-organisaties

Maatregelen

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Adressenbestand

Periode – Timing

1. Website provincie

2008-2013

2. Advertentie De Zondag, Nieuwe Limburger

2008-2013

3..Via de pers

2008-2013

Budget

(G-)organisaties updaten		 2008-2013
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1.3 Informatieverstrekking en
serviceverlening

Gehandicaptensport

1.3.1 Swot-analyse
Sterke punten

Het informeren over de sportmogelijkheden voor

De kanalen die voor de informatieverstrekking gebruikt worden zijn: o.a. website, brochure,

personen met een handicap is één van de belangrijkste

informatieavonden, mondreclame, tijdschriften De Zondag en Nieuwe Limburger, pers.

taken van de Provinciale Sportdienst.

De brochure “Sportmogelijkheden voor personen met een handicap in Limburg” wordt

Er bestaat een grote diversiteit van handicaps,

ongeveer om de 2 jaar aangepast en vernieuwd en verspreid op 2 000 exemplaren

deze kunnen aangeboren zijn of verworven. Iedere

De Provinciale Sportdienst geeft ook een begeleiderspas uit. Met deze pas hebben personen

• Er zijn momenteel veel communicatiemogelijkheden.

soort handicap vraagt een specifieke aanpak. Bij de

met een handicap die aan bepaalde criteria voldoen, recht op een gratis begeleider bij sportieve

• De Provinciale Sportdienst heeft reeds een ruim adressenbestand opgebouwd van

informatieverstrekking over de sportmogelijkheden

en/of culturele evenementen. Deze pas promoot in eerste instantie de passieve sportbeleving

moet hiermee rekening gehouden worden.

voor personen met een handicap, maar men kan ook toegang verkrijgen tot sportevenementen
om zelf actief te sporten. Momenteel zijn er een 497 passen uitgereikt.

• De Provinciale Sportdienst heeft met een vaste, fulltime medewerker G-sport een
ideaal aanspreekpunt en is goed geplaatst om alle informatie te verzamelen.

zowel persoonlijke adressen (o.a. via de begeleiderspas) als (G-)organisaties.

Kansen

• De doelgroep maakt meer en meer gebruik van
het internet.
• De publieke opinie heeft meer aandacht voor
deze doelgroep.
• Via samenwerking of netwerking met o.a.
gehandicaptenorganisaties en scholen voor

Zwakke punten

bijzonder onderwijs kan men gemakkelijker de
doelgroep bereiken.

Soorten handicaps

• Veel ouders, leerkrachten bijzonder onderwijs, begeleiders in de
gehandicaptenzorg en de personen met een handicap zelf zijn nog onvoldoende

Lichamelijke handicap:

Zintuiglijke handicap:

geïnformeerd over de sportmogelijkheden.
• Het bereiken van de doelgroep is nog een probleem.

1. personen met een amputatie			

1. personen met een visuele beperking					

• Veel promotiemateriaal gaat verloren of bereikt niet de doelgroep.

Bij een amputatie is de functie van het

Elke visuele handicap is uniek. Er kan een verminderde gezichtsscherpte zijn of

• Er is een grote onderlinge verscheidenheid in de aard van handicap of beperking.

geamputeerde lichaamsdeel gedeeltelijk of

een beperkt gezichtsveld. De sporter kan lichtschuw zijn of heeft problemen met

• De begeleiderspas is nog onvoldoende bekend en heeft een upgrading nodig.

volledig verdwenen.

contrastverwerking. Een aandoening kan progressief zijn, de sporter is blind

2. personen met een hersenverlamming		

geboren of geworden.

Bij personen met een hersenverlamming
onderscheiden we 2 grote groepen, de CP-

• De doelgroep is relatief klein omwille van zijn
grote onderlinge verschillen.
• Personen met een handicap leiden vaak een
geïsoleerd leven en zijn daardoor moeilijker te
bereiken.
• Personen met een handicap komen vaak uit
een zwakker sociaal milieu en de ouders zijn

2. personen met een auditieve beperking					

groep (beschadiging aan de nog niet volgroeide

Bij doofheid is het gehoor zo gestoord dat het verstaan van de spraak via

hersenen van een kind) en de CVA-groep

het gehoor, met of zonder hoorapparaat onmogelijk is.			

(beroerte en hersenbloeding).

Bij slechthorendheid is het verstaan van de spraak via het gehoor met of zonder

3. personen met een dwarslaesie			

Bedreigingen

niet geïnteresseerd in vrijetijdsbesteding in het
algemeen en sport in het bijzonder.

hoorapparaat moeilijk maar niet onmogelijk.

Een dwarslaesie is een onderbreking van de
opstijgende en afdalende zenuwbanen in het

Verstandelijke handicap

ruggenmerg.				
De functies onder het ruggenmergletsel en de

Personen met een verstandelijke handicap zullen vanwege hun verstandelijke

controle hierop zijn gedeeltelijk of compleet

beperking altijd enige vorm van begeleiding nodig hebben. Het gaat om

uitgevallen.

personen met een IQ van 75 of lager. Binnen de sportsector spreekt men over een

4. Anderen					

verstandelijke handicap wanneer deze voor het 18de levensjaar tot uiting komt. Bij

Ook de hieronder vermelde beperkingen kunnen

dementie en op latere leeftijd opgelopen hersenbeschadiging spreekt men niet meer

gecatalogeerd worden onder de lichamelijke

over personen met een verstandelijke handicap.

handicaps. De gangbare term voor deze groep is
“Les autres” of anderen:

Psychische handicap

• gewrichtsvergroeiingen
• spierziektes

Een psychische beperking duidt op een of meer ziekteverschijnselen veroorzaakt

• bewegingsbeperking

door stoornissen in de waarneming of het denken. Het gaat dus over zieke personen

• dwerggroei

die kunnen genezen.							

5. organisch gehandicapten of chronisch

Het al dan niet sporten voor personen met een psychische beperking hangt af

zieken. Dit zijn o.a. diabetici, hartpatiënten,

van de diagnose. Voor personen die acuut psychotisch zijn is sportbeoefening in

kankerpatiënten

eerste instantie niet aangewezen.					
Medicatie is onontbeerlijk in de behandeling van psychische beperkingen. Dit kan
het functioneren van de persoon in kwestie belemmeren.
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Gehandicaptensport

1.3.2 Doelstellingen

1.3.3 Toekomstvisie

Strategische doelstelling 1.

Willen we zoveel mogelijk personen met een beperking
aan het sporten krijgen dan zullen we de bevolking

Personen met een handicap en hun directe omgeving via

moeten informeren via allerlei kanalen over de

diverse kanalen informeren over de sportmogelijkheden

G-sportmogelijkheden. De stafmedewerker G-sport

in hun regio.

fungeert hier als het centrale aanspreekpunt. De
verdere uitbouw van deze “loketfunctie” is daarom zeer

Operationele doelstelling 1.

Strategische doelstelling 2.

Via informatieavonden voor de scholen van het

De toepassing en de aantrekkelijkheid van de begeleiderspas vergroten en ervoor zorgen dat

Onderwijs, de G-sportbrochure, de begeleiderspas,…

buitengewoon onderwijs kunnen ouders en leerkrachten

alle betrokkenen in de gehandicaptensector het gebruik van de begeleiderspas kennen.

ondersteunen deze communicatie die permanent zal

belangrijk.
Informatiecampagnes naar scholen Buitengewoon

op de hoogte blijven van de vele sportmogelijkheden.
Tevens kunnen zij hier hun noden en behoeften uiten

gevoerd worden.

Operationele doelstelling 1.

m.b.t. aangepast sporten.
Uitbreiden van de sportorganisaties die de begeleiderspas aanvaarden.
Indicator: aantal scholen bijzonder onderwijs
Indicator: aantal aanbieders
Maatregelen

Periode – Timing

1. Ronde van Limburg

Budget
Maatregelen

2008-2009

Periode – Timing

Budget

1. Reguliere sportsector informeren over

Operationele doelstelling 2.

de begeleiderspas

De Limburgse gehandicaptensector via de brochure

2. Reguliere sportsector stimuleren om de

“Sportmogelijkheden voor personen met een handicap

begeleiderspas toe te passen

2008-2013

2008-2013

in Limburg”, die om de twee jaar geactualiseerd
en verspreid wordt, op de hoogte houden van de

Operationele doelstelling 2.

sportmogelijkheden.
In 2012, 1 000 begeleiderspassen hebben uitgereikt
Indicator: oplage
Indicator: aantal begeleiderspassen
Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Bevragen G-sportsector

Maatregelen

over de

1. Promotie voeren via OCMW’s, en

G-sportmogelijkheden

Periode – Timing

Budget

2008-2012

€ 1 000

Periode – Timing

Budget

gehandicaptenorganisaties om meer

2008

bekendheid te geven aan het bestaan van
de begeleiderspas

2. Adressenbestand
bestaande G-clubs
continu updaten

Operationele doelstelling 3.

2007-2013

3. Een nieuwe aangepaste

De begeleiderspas koppelen aan culturele activiteiten

brochure maken
Indicator: aantal aanbieders

in de jaren
2008-2010-2012

PSD

2 500,00 euro per

2008+2010+2012

nieuwe editie

Maatregelen
1. Culturele sector informeren over en
stimuleren om de begeleiderspas te gebruiken
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1.4 Subsidiëring van G-sport

Gehandicaptensport

Momenteel zijn er 3 subsidiekanalen
naar de G-sport:

Gehandicaptensport

Subsidie van aangepast sportmateriaal

Subsidie van bijzondere G-evenementen en G-projecten

Subsidie van kleine aanpassingswerken aan sportaccommodaties

Budget 2007: 40 000,00 euro

Budget 2007: 25 000,00 euro

Budget voor 2006 + 2007 : 100 000,00 euro

(gedeelte van het globaal krediet voor evenementen en projecten)
Uittreksel uit het reglement:
Uittreksel uit het reglement

Uittreksel uit het reglement

“Om in aanmerking te komen voor een subsidie, bedoeld in artikel 1 van dit reglement,

Artikel 3

Artikel 2

moeten de voorgestelde aanpassingswerken beantwoorden aan de hiernavolgende

De subsidie zal verleend worden voor de aankoop van

§1 Een project of evenement komt in aanmerking voor een subsidie op basis van dit

inhoudelijke voorwaarden.

aangepast sport- en revalidatiemateriaal dat tot doel

reglement indien tengevolge van de realisatie of de organisatie ervan de sport in het

1. Algemeen

heeft personen met een handicap te helpen om op

algemeen en de georganiseerde sport in het bijzonder wordt gepromoot, waarbij de

De investeringen moeten een bijdrage leveren tot de verbetering van de toegankelijkheid, de

een zo optimaal mogelijke manier aan recreatieve of

doelstellingen een hogere sportparticipatie, een betere kwaliteit van het sportaanbod en van

bereikbaarheid of het gebruik m.b.t. reeds bestaande sportaccommodaties.

competitieve sportbeoefening te doen en op deze wijze

de sportorganisaties centraal staan.

2. Criteria

de revalidatie en sportieve integratie te bevorderen.

§2 Het project of evenement moet eveneens inspelen op actuele vragen, ontwikkelingen en

Voor de aanvrager:

Revalidatiemateriaal voor therapeutische doeleinden

behoeften binnen de sportsector

komt niet in aanmerking voor subsidiëring.

Artikel 3

samenwerkingsverband, een v.z.w. die de sportaccommodatie in eigendom

Het aangepaste sportmateriaal dat door een vereniging of

§1. Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project of evenement voldoen

heeft, een v.z.w. die de sportaccommodatie beheert of een private eigenaar van de

een gemeente aangekocht wordt komt enkel die personen

aan de volgende bijzondere voorwaarden of criteria :

• de aanvraag moet gebeuren door een Limburgse gemeente, een intergemeentelijk

sportaccommodatie
• de aanvrager moet wat betreft de betrokken sportaccommodatie het

met een handicap ten goede die in verenigingsverband

• vernieuwend en/of uitzonderlijk zijn binnen de sportsector

recreatie- of competitiesport beoefenen.

• professioneel onderbouwd en duurzaam zijn

eigendomsrecht hebben, of beschikken over een erfpachtrecht, een opstalrecht,

Artikel 4

• minstens een regionale uitstraling hebben en een erkenning van de provincie

een huurovereenkomst of een concessieovereenkomst die nog ten minste 9 jaar

De

aankoop

van

het

materiaal

kan

slechts

gesubsidieerd worden op voorwaarde dat alle andere

loopt, indien de overeenkomst na minder dan 9 jaar zal beëindigd zijn, moet er

meedragen.
§2. Een project moet daarenboven ook:

voorgelegd worden

subsidiemogelijkheden werden uitgeput. De provinciale

• bestemd zijn voor Limburgers

subsidie zal nooit meer bedragen dan 75% van de kostprijs

• gediplomeerde begeleiders, lesgevers en/of trainers inschakelen

(BTW inbegrepen) der aangekochte materialen.

een schriftelijke optie tot of een belofte van verlenging van deze overeenkomst

• minimaal over 3 maanden verlopen.

• de aanvrager moet volledig in orde zijn met alle wettelijke voorschriften en meer
in het bijzonder met de wetgeving op stedenbouw, ruimtelijke ordening en de

Artikel 5

§3. Duur

Het materiaal mag slechts worden gebruikt voor de

Het project/evenement kent een duidelijke afbakening in de tijd. Mits grondige motivering

• de aanvrager zal een advies inwinnen bij het vzw Toegankelijkheidsbureau

doeleinden waarvoor het werd aangekocht.

kan het in principe maximaal drie jaar erkend worden. Uitzonderlijk kan de deputatie mits

• na het beëindigen van de werken wordt er een attest van het vzw

Het materiaal kan door het bestuur van de vereniging

grondige motivering anders beslissen.

Toegankelijkheidsbureau toegevoegd aan het afrekeningsdossier waarmee

of de gemeente aan bepaalde leden van de vereniging

Artikel 4

aangetoond wordt dat de werken conform de aanbevelingen zijn uitgevoerd

tijdelijk ter beschikking gesteld worden. In het geval van

§1. Initiatiefnemers die in aanmerking willen komen voor een provinciale subsidie moeten

individuele tijdelijke terbeschikkingstelling moeten de

een aanvraag laten toekomen bij de Provinciale Sportdienst:

namen en de adressen van de gebruikers vermeld worden
op het aanvraagformulier.
Overzicht subsidiebedragen
2003: 24 750,00 euro

milieuwetgeving

• ofwel ten laatste op 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het
evenement of project wordt georganiseerd
• ofwel ten laatste op 30 april van het jaar waarin het project of evenement wordt

• de aanvrager moet via jaarverslagen van de voorbije twee jaren een actieve werking
ten opzichte van gehandicaptensport kunnen aantonen.
Voor de sportaccommodatie:
• de sportaccommodatie moet op het grondgebied van de provincie Limburg
gelegen zijn
• de sportaccommodatie moet voor het publiek toegankelijk zijn

georganiseerd.

Voor de aanpassingswerken:

2004: 24 799,81 euro

De eerste periode (31/10) geldt voor een project of evenement dat kan plaatsvinden op gelijk

2005: 46 138,29 euro

welk moment in het hele daaropvolgende jaar; de tweede periode (30/04) kan uitsluitend

2006: 40 624,44 euro

gelden indien het project/evenement na 15 juli van dat jaar plaatsvindt.

van de sportaccommodatie verbeteren voor personen met een handicap of

2007 : 40 000,00 euro beschikbaar

§2. Deze aanvraag moet gebeuren via een modelinvulformulier dat op eenvoudig verzoek

mobiliteitsproblemen

kan worden verkregen bij de Provinciale Sportdienst en omvat o.m. volgende gegevens :

toilet- en doucheruimten, kleedkamers, gangen, binnen- en buitendeuren,

• een begroting (= nauwkeurige raming van alle uitgaven en inkomsten)

hellende vlakken, trappen, toeschouwersruimten, sportterreinen, sportlokalen,

• de identificatiegegevens van de aanvrager.

inkomhallen, balies en cafetaria’s die behoren tot de sportaccommodatie
• aanpassingen van parkeerplaatsen en wegverhardingen komen niet in aanmerking

Aanvragen van lokale sportclubs worden in principe ingediend via het provinciaal comité

voor subsidie

van hun sportfederatie die ze op haar beurt rangschikt naar waarde en gemotiveerd voorlegt

• de aanpassingen moeten permanent zijn

aan de Provinciale Sportdienst. Indien de betrokken sportfederatie niet beschikt over een

• de subsidie kan enkel betrekking hebben op aanpassingen van reeds bestaande

Limburgs comité, moet dit door de landelijke federatie gebeuren.

sportaccommodaties die voor het jaar 2000 gebouwd zijn.”
Overzicht subsidiebedragen:

Overzicht subsidiebedragen
sportBeleidsplan

• de aanpassingen moeten betrekking hebben op de volgende voorzieningen:

• de omschrijving, de duur en de verantwoording van het project of evenement

Artikel 5

64

• de aanpassingen moeten de toegankelijkheid, de bereikbaarheid of het gebruik

2003: 20 062,49 euro

2004: 25 650,00 euro

2006: 11 dossiers, 50 931,91 euro

2005: 22 376,53 euro

2006: 14 550,00 euro

2007: resterend budget 49 068,09 euro

2007: 23 250,00 euro
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1.4.1 Swot-analyse
Sterke punten

• Subsidiereglement van aangepast sportmateriaal

1.4.2 Doelstellingen

Kansen
• Het nieuwe decreet biedt aanzienlijk meer

is uniek in Vlaanderen, tot 75% van de

financiële middelen voor de federaties,

aankoopprijs kan gesubsidieerd worden.

sportorganisaties die initiatieven ter promotie

• De kosten voor een organisator of
initiatiefnemer van G-sportevenementen
kunnen aanzienlijk gedrukt worden.
• De provincie kan zich profileren.

Gehandicaptensport

Strategische doelstelling 1.

Strategische doelstelling 2.

Verhogen van het aantal subsidieaanvragen.

Streven

de betoelaging van kleine aanpassingswerken

Administratieve vereenvoudiging van het reglement
Opnieuw

bijzondere evenementen en projecten.

nodig) voor de sportsector.
• Aangepast sportmateriaal: 25% moet nog altijd

• Organisaties haken af o.w.v. te veel
administratie.
• Het subsidiereglement voor kleine

het

reglement

kleine

Maatregelen

Periode – Timing

Budget
Maatregelen

2008

Periode – Timing

Budget

1. Nieuw reglement
2. Begeleiden van de aanvrager

invoeren

bij het indienen en afhandelen

2. Sportsector informeren 2008-2013

van een subsidiedossier

2008-2013 Te onderzoeken

2008-2013

aanpassingswerken is vooralsnog een tijdelijk
reglement voor 2006 + 2007 en het budget is

sportmateriaal erg duur is, betekent dit nog een

einde 2007 opgebruikt.

• Te veel administratie vereist bij een

van

Indicator: aantal subsidiedossiers

• Budget is afhankelijk van de “politieke visie”.

zelf betaald worden en aangezien specifiek
grote financiële last voor de aanvrager.

invoeren

aanpassingswerken aan sportaccommodaties.

1. Samenstelling werkgroep

• Er is onvoldoende budget.

aanvraag en afrekening, te veel bewijsstukken

en

Indicator: aantal toegankelijke sportaccommodaties

Bedreigingen

evenementen en projecten (vb. tijdslimiet voor

toegankelijkheid

Operationele doelstelling 1.

Zwakke punten

• Reglement is té strikt vooral voor bijzondere

optimale

bereikbaarheid van de sportaccommodaties.

zou de toegankelijkheid van de Limburgse
sportaccommodaties sterk verbeteren.

een

Operationele doelstelling 1.

van de G-sport lanceren.
• Verderzetting van het subsidiereglement op

naar

Operationele doelstelling 2
Ondersteuning

via

subsidiereglement

aangepast

sportmateriaal

subsidieaanvraag.
• Aanvragers zijn vaak vrijwilligers met

Indicator: aantal subsidiedossiers

onvoldoende kennis van de reglementen en
hebben geen ervaring met het samenstellen van

Maatregelen

een dossier.

1. Verlenen subsidie

• De subsidiemogelijkheden zijn onvoldoende

Periode – Timing

Budget

2008 40 000,00 euro

2. Begeleiden van de

gekend door de sportsector. 		

aanvrager bij het indienen

Bevraging Provinciale Sportraad: reglement

en afhandelen van een

materiaal 14/26 niet gekend; aanpassingswerken

subsidiedossier

2008-2013

11/27 niet gekend.
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1.4.3 Toekomstvisie

1.5 Oprichten van G-afdelingen in de reguliere sportclubs

1.5.1 Swot-analyse

Er zijn drie subsidiereglementen wenselijk :

Momenteel zijn er reeds een 40-tal reguliere sportclubs die een G-afdeling hebben. Dit wil

Sterke punten

• bijzondere evenementen en projecten: + 25

Kansen

zeggen dat er een afdeling is waar personen met een handicap op een aangepaste manier en
in aparte groepjes sportbegeleiding krijgen, maar toch volwaardig lid zijn van de club.

• Integratie via sportbeoefening.

• aangepast sportmateriaal: + 40 000,00 euro

Dankzij de logistieke, organisatorische en financiële steun van de provincie is bij de volgende

• Positief imago voor de sportclub.

hun regio, minder verre en dus ook goedkopere

• kleine aanpassingen van toegankelijkheid

sporttakken reeds een G-sportwerking: o.a. badminton, basketbal, bowling, duiken, judo,

• Minder kosten voor de G-sportbeoefenaar.

verplaatsingen.

paardrijden, tennis, turnen, voetbal, zwemmen.

• Meer G-sportmogelijkheden in zijn of haar

000,00 euro

sportaccommodaties: de noodzakelijke

buurt.

omvang van het krediet moet worden
onderzocht.

Overzicht Limburgse G-sportclubs

• Betere structuur voor de G-sporter: geen aparte,
kleine specifieke G-club met weinig leden en

Deze subsidies moeten vooral tegemoet komen aan de
meerkost die de G-sportsector heeft t.o.v. de reguliere
sportsector, o.a. nood aan meer en gekwalificeerde
begeleiding, er wordt gewerkt met kleinere groepjes,
aangepast sportmateriaal is duur en vervoerskosten zijn
veel hoger.

• Badminton: 2
• Basketbal: 3 basketbalcubs

niveau blijft om tegemoet te komen aan de noden en
behoeften van de G-sportsector.

• Bowling: 2
(Beringen, Peer)
(Genk (2), Beringen)
• Judo: 5
(Dilsen-Stokkem, Riemst, Hasselt, Lummen, Diepenbeek)
• Paardrijden: 5

De reglementen moeten zo eenvoudig mogelijk
opgesteld worden zodat de administratieve rompslomp

• Win-win situatie voor zowel de sportclub als de
G-sporter: o.a. positief imago, meer leden, men
kan gehandicapten inschakelen als vrijwilliger
in de algemene werking van de sportclub.
• Publieke opinie staat open voor deze doelgroep.
• Subsidiemogelijkheden via o.a. gemeente,

Zwakke punten

provincie, Vlaamse gemeenschap.

(Hasselt, Houthalen, Lommel voor mentaal gehandicapten)

• Duiken: 3
Het is belangrijk dat het budget op een voldoende hoog

weinig financiële mogelijkheden.

(Meeuwen en Heusden)

• Meer gehandicapten aan het sporten krijgen in

(Panhof Peer, Castershoeve As, Zavelhof Tessenderlo, Zonnehoef Zonhoven,
Meander Stokkem)

tot een minimum wordt beperkt.

• Tennis: 3

Er moet ook gestreefd worden naar een optimale (zowel

• Voetbal: 15

(Lanaken, Neerpelt en Sint-Truiden)
fysieke als mentale) toegankelijkheid van de Limburgse

(Genk(3), Hasselt, Lummen, Halen, Genoelselderen, Bree, Ophoven, Maaseik (2),

sportaccommodaties.

Stokkem, Wijchmaal, Diepenbeek, Kortessem)
• Zwemmen: 2
(Maaseik en Neerpelt)

• Te weining geschikte trainers.
• Naast de trainers zijn ook extra-begeleiders
nodig ter ondersteuning, gevolg meer
vrijwilligers nodig, hogere kostprijs voor de
sportclub.
• G-sporters voelen zich niet altijd thuis in een
reguliere sportclub, er is vaak geen aangepaste
opvang.
• G-sportafdelingen hebben dikwijls weinig leden
die veel begeleiding nodig hebben, onderlinge
verschillen zijn vaak groot, de club moet hierin
veel energie in steken.
• G-sportafdelingen hebben een bovenlokaal
karakter, de G-leden komen uit verschillende
gemeenten, terwijl de meeste sportclubs meer
lokaal gestructureerd zijn, daardoor minder
gemeentelijke subsidies.

Opmerking:
Bij bowling en paardrijden spreekt men niet altijd van clubs, maar zijn het privé-initiatieven
die een G-sportwerking hebben.

Bedreigingen
• Trainingsuren: de meest ideale trainingsuren
zijn gewoonlijk al bezet.
• Sportclubs zijn al overbevraagd, de oprichting
van een G-afdeling brengt meer werk met zich
mee voor de sportclub.
• Het niveau van een G-sporter is vaak erg laag.
Dit kan frustrerend zijn voor gediplomeerde
trainers.
• Naast extra begeleiding moet de sportclub
ook investeren in de aankoop van aangepast
sportmateriaal en om de toegankelijkheid van
de sportaccommodatie te verbeteren = extra
kosten.
• Niet alle leden van de sportclub staan open voor
deze doelgroep, er kan weerstand zijn bij de
leden.
• De specifieke, traditionele G-sportclubs kunnen
leden verliezen, omdat hun leden vertrekken
naar de gewone sportclubs.
• De G-afdelingen worden dikwijls bestuurd
door één persoon, indien deze persoon wegvalt
verdwijnt ook vaak de G-afdeling.
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1.5.2 Doelstellingen

Strategische doelstelling 1.

Operationele doelstelling 1.

De bestaande G-afdelingen kunnen bij de provincie

Organiseren van infosessies waarbij de sportsector

terecht voor logistieke, organisatorische en financiële

geïnformeerd

ondersteuning.

G-afdelingen.

Operationele doelstelling 1.

Periode – Timing

geïntegreerd sporten.

van het toenmalige Ministerie van Nederlandse Cultuur
een werkgroep sport voor en door gehandicapten
voorzitter van deze werkgroep. In de schoot van deze

sportclubs.

werkgroep werden de eerste provinciale comités in het

Indicator: aantal G-sportafdelingen verspreid over de

Hiervoor opteren we voor het oprichten van G-afdelingen

leven geroepen. In Limburg werd de eerste vergadering

provincie

waarbij de personen met een handicap op een aangepaste

van de “Provinciale Werkgroep voor Sport door en

wijze trainingen/begeleiding krijgen, in niveaugroepen

voor Gehandicapten” gehouden op 29 november 1971.

worden ingedeeld en volwaardig lid zijn van de club.

Op vraag van gouverneur Roppe en gedeputeerde

De Provinciale Sportdienst organiseert infoavonden voor

Marcel Vints werd André Keupers secretaris van deze

sportclubs die een G-afdeling wensen op te richten.

werkgroep.

De

G-sportprojecten

Later werd de naam veranderd in “Limburgse Stuurgroep

de

oprichting

Periode – Timing

1 infosessie per jaar
Budget

Reeds op 16 mei 1969 werd op nationaal vlak, op initiatief

beperkingen moeten kunnen sporten in gewone

over

van

Budget

1. Organisatie van minstens

Maatregelen

G-sport staat voor gehandicaptensport, maar ook voor

opgericht. Gouverneur A. Kinsbergen werd de eerste

Maatregelen

Indicator: aantal g-sportafdelingen

1.6 Provinciale Gehandicaptensportraad

Zoveel mogelijk personen met een handicap of

worden

Oprichten van werkgroepen per sporttak, met de
Provinciale Sportdienst als coördinator.

1.5.3 Toekomstvisie

2008-2012

Operationele doelstelling 2.

1. De werkgroepen

Provinciale

Sportdienst

zal

van federaties en sportclubs financieel en logistiek

voor Gehandicaptensport”. Met beperkte financiële

komen minstens

Het provinciaal subsidiereglement aanpassen zodat

ondersteunen.

middelen en veel vrijwilligerswerk lanceerde deze

2x per jaar samen

de initiatiefnemers op een relatief eenvoudige manier

In navolging van het project G-voetbal moet dit ook

werkgroep tal van initiatieven. Er werd een provinciaal

op uitnodiging van

subsidies kunnen verkrijgen, zonder veel administratieve

mogelijk zijn voor andere sporttakken zoals o.a.

subsidiereglement voor de aankoop van specifiek

rompslomp. Deze subsidie moet direct gaan naar de club

badminton, zwemmen, judo, wielrennen, paardrijden.

sportmateriaal uitgewerkt. Men organiseerde o.a.

die een G-afdeling opricht.

Mogelijk willen Limburgse (ex)-topsporters als peter/

studiedagen i.v.m. paardensport, wielersport en midden

meter fungeren voor één of ander G-project.

jaren ‘90 werd het jongerenomnisportproject gestart.

de provincie

2008-2013

Operationele doelstelling 2.
Indicator: aantal subsidiedossiers

In oktober 1998 is de Provinciale Gehandicaptensport-

De G-afdelingen kunnen voor de promotie van hun
sporttak beroep doen op het subsidiereglement voor

Maatregelen

Periode – Timing

sportpromotionele evenementen/projecten waar zowel

1. Reglement

de reguliere als de G-sportsector op een gelijkwaardige

aanpassen voorjaar

Budget

2008

financiële wijze aan bod komen.
Indicator: subsidiebedrag

communiceren naar

verplaatsingen voor de deelnemers tot een minimum

De Provinciale Gehandicaptensportraad bestaat uit een

worden herleid.

Raad van Beheer (10 vergaderingen per jaar) en een

De samenstelling is als volgt:
2008

- sectie competitieve gehandicaptensportclubs

Budget

1. 1 evenement/project

- sectie recreatieve gehandicaptensportclubs

Operationele doelstelling 3.

- sectie Limburgse instellingen voor gehandicaptenzorg

per jaar en per
sporttak

Sportraad.

wordt samengeroepen.

sportsector
Periode – Timing

raad opgericht naar analogie met de Provinciale

spreiding van het G-sportaanbod in Limburg zodat de

Algemene Vergadering die minstens éénmaal per jaar
2. Nieuw reglement

Maatregelen

Er moet ook toegekeken worden op een goede regionale

- sectie Limburgse psychiatrische instellingen
2008-2012 Te bepalen per evenement

Gemeenten

stimuleren

om

de

gemeentelijke

- sectie Stichting Vlaamse Schoolsport

subsidiereglementen aan te passen zodat sportclubs

De voornaamste taak van de Raad is adviesverstrekking

beloond worden die een G-afdeling hebben.

inzake G-sportaangelegenheden.

Strategische doelstelling 2.
Indicator: aantal G-afdelingen
Reguliere sportclubs/sector stimuleren om G-afdelingen
op te richten zodat er meer G-sportmogelijkheden

Maatregelen

komen verspreid over de provincie Limburg.

1. Sportfunctionarissen
informeren

Periode – Timing

Budget

2008

2. Nieuw reglementen communiceren
naar sportsector
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1.6.1 Swot-analyse

1.6.2 Doelstellingen

1.6.3 Toekomstvisie

Sterke punten

Strategische doelstelling 1.

Deze Raad vormt de schakel tussen de gehandicapte sporter en de provinciale overheid.
De voornaamste taak is adviesverstrekking betreffende o.a. subsidiedossiers,

• De Raad van Beheer is vrij evenwichtig
samengesteld en vertegenwoordigt alle

We gaan ervoor zorgen dat de G-sportsector op een representatievere wijze vertegenwoor-

projecten G-sport. De Algemene Vergadering moet aantrekkelijker worden

digd is in de Provinciale Gehandicaptensportraad.

zodat de opkomst groter wordt. De samenstelling van de raad

doelgroepen.
• De Raad van Beheer is een dynamische en

moet ook representatief blijven, o.a. reguliere sportclubs/

Operationele doelstelling 1.

federaties met een G-werking moeten opgenomen

deskundige groep.
• Subsidiedossiers worden met kennis van zaken
behandeld aangezien de aanvragers worden

worden in de Algemene Vergadering. Nauwe
De Provinciale Gehandicaptensportraad uitbreiden met een sectie sportclubs met een

samenwerking met de Provinciale Sportraad

G-afdeling.

blijft noodzakelijk.

uitgenodigd op de vergaderingen om hun
project/evenement te komen voorstellen.

Indicator: aantal leden/soorten secties

• De meeste leden van de Raad van Beheer zijn
zelf nog actief in het werkveld.
• Ideaal aanspreekpunt voor de stafmedewerker
G-sport.
• Er is ook een vertegenwoordiger in de
Provinciale Sportraad.
• Uniek in Vlaanderen, Limburg heeft
voortrekkersrol.

Zwakke punten
• De opkomst tijdens de Algemene Vergadering is

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. De sportclubs/federaties met een
G-afdeling overtuigen om toe te treden
tot de G-sportraad

2008

2. De statuten en het huishoudelijk reglement
van de raad aanpassen
3. Jaarlijks zitpenningen voorzien voor de leden

2008
2008-2013

3 000,00 euro

Operationele doelstelling 2.
Alle doelgroepen betrekken bij de werking van de Provinciale Gehandicaptensportraad.

eerder beperkt, weinig inbreng van de leden.
• De reguliere sportclubs met G-afdelingen zijn

Indicator: vertegenwoordiging

niet vertegenwoordigd.
• De G-sportsector is minder goed gestructureerd
dan de reguliere sportsector.

Maatregelen
1. Oprichten van een werkgroep psychiatrie

Periode – Timing

Budget

2008

• Sommige doelgroepen komen nog te weinig
aan bod, o.a. personen met een psychische

Strategische doelstelling 2.

beperking.
De Algemene Vergadering aantrekkelijker maken zodat de opkomst groter wordt.

Kansen
Operationele doelstelling 1.
• De reguliere sportsector ook betrekken bij de
Provinciale Gehandicaptensportraad.

Streven naar een aanwezigheid van 75% van de leden tegen 2009.

• De Algemene Vergadering aantrekkelijker
maken waardoor de opkomst groter wordt.

Bedreigingen

Indicator: aantal aanwezige leden
Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Spreker uitnodigen die komt praten
• Niet gebonden aan het decreet.

over actuele en relevante onderwerpen

• Geen vernieuwing; sommige leden van de Raad

2. Enquêtering van de afwezige leden

van Beheer zijn reeds 20 jaar of meer actief in de

(vragen naar motivering afwezigheid)

2008-2009
2008-2009

G-sportsector.
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2 Specifieke doelgroepen personen met beperkingen

In dit hoofdstuk focussen we ons op een doelgroep die
in de toekomst, voor de sport en bewegingssector, zeer
belangrijk zal worden. Niet alleen vanuit therapeutisch
oogpunt, nl. het verbeteren van resterende mogelijkheden
maar ook vanuit preventief oogpunt nl. het vertragen
van

beperkingsuitbreidingen

wegens

chronische

ontwikkelingen. In het volgend overzicht hebben
we beroep gedaan op cijfermateriaal uit Nederland
(vergelijkbare situatie). De gegevens zijn afkomstig van
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in
Nederland (=RIVM).

2.1 Geschiedenis en motivatie

Diabetes

Hart- en vaatziekten

Kanker: de tweede doodsoorzaak

Het aantal mensen met een chronische ziekte zal de

Het aantal mensen met diabetes (suikerziekte) stijgt met ruim 70% naar 940 000 in 2025. Dit

Coronaire hartziekten zijn aandoeningen die worden

De meest voorkomende vormen van kanker zijn

komende 20 jaar flink toenemen. Grotendeels komt dit

is het geval wanneer de huidige stijging in het aantal mensen met overgewicht in hetzelfde

veroorzaakt door afwijkingen in de kransslagaders.

longkanker, borstkanker, prostaatkanker en colonkanker.

door de vergrijzing van de bevolking, maar ook ongezond

tempo doorzet. Wanneer de stijging in overgewicht verder toeneemt, kan dit aantal zelfs

Dit veroorzaakt pijn op de borst. Coronaire hartziekten

Een belangrijke risicofactor is roken, naast ongezonde

gedrag speelt een belangrijke rol. Naar verwachting

boven het miljoen uitkomen. Naast vergrijzing, is de toename in het aantal mensen met

worden onderverdeeld in acuut hartinfarct en angina

voeding en gebrek aan lichaamsbeweging.

hebben in 2025 ongeveer 940 000 mensen diabetes, 1

overgewicht een belangrijke factor in de toekomstige stijging van het aantal diabeten.

pectoris.

Op basis van cijfers van het Limburgs Kankerregister

Osteoporose

Coronaire hartziekten zijn de meest voorkomende

aantal nieuwe kankers met 45% tegen 2015 en 68%

200 000 mensen osteoporose en 540 000 mensen COPD
(chronische obstructieve longziekten).

(LIKAR) verwacht men een stijging van het jaarlijks
hart- en vaatziekten in Nederland. In 2003 hadden ruim

tegen 2020. Deze toename is in belangrijke mate het

verwachting een bepaalde chronische ziekte zullen

Osteoporose is een ziekte waarbij het skelet brozer wordt. De ziekte komt vooral bij ouderen

675.000 mensen een coronaire hartziekte: 409 300

gevolg van de veroudering van de bevolking. Dit is geen

hebben. Deze informatie geeft inzicht in de toekomstige

voor. Het aantal personen met osteoporose zal naar verwachting stijgen van 850 000 in 2005

mannen en 266 200 vrouwen. Van deze mensen hadden

Limburgs verschijnsel; vergelijkbare evoluties vindt men

vraag naar gezondheidszorg en benadrukt de noodzaak

tot ongeveer 1 200 000 in 2025. Dit is een toename van 40%. De belangrijkste reden voor deze

er 329 500 angina pectoris. Het aantal mensen met een

in heel Europa.

van preventie. De berekeningen zijn gemaakt met het

toename zit vooral in de vergrijzing. In 2025 is naar verwachting één op de vijf Nederlanders

coronaire hartziekte stijgt met de leeftijd.

Dankzij efficiëntere behandelingen en multidisciplinair

Chronisch Ziekten Model. Het Chronisch Ziekten

65+, in 2005 was dit één op de zeven Nederlanders. Belasting van het skelet via beweging

Model simuleert het beloop van ziekten in de algemene

versterkt de structuur van de botten waardoor osteoporose vertraagd wordt.

Het RIVM heeft berekend hoeveel mensen in 2025 naar

Leefstijlfactoren spelen een belangrijke rol bij het

wordt kanker steeds vaker een ‘chronische ziekte‘ waarbij

optreden van coronaire hartziekten, met name voeding

soms lange periodes van remissie (goed zijn) afgewisseld

(te weinig groente en fruit, te veel verzadigd vet), roken

worden met periodes van herval en behandeling. Vele

en te weinig bewegen. Deze factoren beïnvloeden

kankers zijn te genezen maar de chemotherapie werkt nefast

Ziekten die sterk met roken samenhangen (zoals longkanker en COPD) zullen bij mannen

lichamelijke eigenschappen zoals serum cholesterol,

in op de conditie van de patiënt. Aangepaste beweging is

minder sterk toenemen dan in het verleden. Bij vrouwen nemen ze juist sterker toe. Dit komt

bloeddruk, overgewicht en bloedstolling.

hier een ideaal middel om terug in conditie te geraken.

bevolking. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden
met ziektetrends uit het verleden, veranderingen in

Rookgerelateerde ziekten

ongezond gedrag en toekomstige demografische
ontwikkelingen.

samenwerken, is de genezingskans gevoelig gestegen en

omdat mannen de afgelopen decennia minder zijn gaan roken, en vrouwen juist meer zijn
gaan roken. Voor COPD (chronische obstructieve longziekten zoals chronische bronchitis

Uitgaande van alleen demografische ontwikkelingen

en longemfyseem) wordt bij mannen een stijging met 12% verwacht (35.000 extra gevallen)

zal het absoluut aantal personen met een coronaire

en bij vrouwen een stijging met ruim 30%

hartziekte tussen 2005 en 2025 met 41,9% stijgen. Als de

(5 .000 extra gevallen). Het absolute aantal COPD patiënten onder mannen zal echter groter

trends uit het verleden zich doorzetten, zal de toename

blijven bij mannen dan bij vrouwen (ruim 300 000 tegenover ruim 200 000).

vermoedelijk minder zijn. De uiteindelijke uitkomst

In België zouden er onder de 40-plussers ruim 680 000 COPD-patiënten zijn. Ongeveer 9

hangt af van ontwikkelingen in de risicofactoren in de

op de 10 COPD’ers zijn rokers of ex-rokers. Wetenschappers ontdekken echter steeds meer

bevolking, diagnostiek en behandeling van patiënten.

COPD bij mensen die nooit gerookt hebben. Een Amerikaanse studie toont aan dat in Amerika

Beweging vermindert voor hartpatiënten aanzienlijk de

1 op de 10 40-plussers lijdt aan COPD. Deze aandoening manifesteert zich pas vanaf 40 jaar.

kans op de tweede hartfalen.

Het trainen van de longfunctie via beweging is de beste therapie voor COPD’ers.
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2.2 Bewegingsproject voor hartpatiënten in
het Provinciaal Sportcentrum Dommelhof
2.2.1 Geschiedenis en motivatie
Verschillende

onderzoeken

hebben

uitgewezen

Van de 55 ingeschreven deelnemers zijn er wekelijks

dat lichaamsbeweging na een hartprobleem een

gemiddeld 40 aanwezigen. Slechts 1/5 is woonachtig in

vermindering van de cardiovasculaire mortaliteit

Neerpelt.

aantoont van 20 à 25%.

De deelnemers zijn afkomstig over 8 verschillende

De twee belangrijkste groepen van doodsoorzaken bij

gemeenten.

mannen, met name hart- en vaatziekten en kanker,
nemen allebei ongeveer 1/3 van de totale sterfte in.

In Limburg wordt enkel nog in Heusden-Zolder een

Bij de doodsoorzaken bij vrouwen is er een duidelijk

beweegprogramma aangeboden voor mensen met een

overwicht van hart- en vaataandoeningen bij ongeveer 4

hartprobleem die uitgerevalideerd zijn.

op 10 sterfgevallen.
Het

aantal

personen

dat

jaarlijks

aan

een

In 2002 werd, in samenwerking met de cardioloog van

revalidatieprogramma begint in de 3 erkende centra van

het Ziekenhuis Noord Limburg, een bewegingproject

Limburg :

opgestart voor mensen met een hartprobleem.

• Ziekenhuis Oost-Limburg (Lanaken) : 500 à 600

De doelgroep hartpatiënten kan na een revalidatie in het

• Virga Jesse Ziekenhuis (Hasselt): 500

ziekenhuis 2x per week (1x overdag, 1x ’s avonds) in het

• Mariaziekenhuis Noord-Limburg (Overpelt) :

Provinciaal Sportcentrum Dommelhof te Neerpelt een
bewegingsprogramma in groep volgen.

150 à 200
Buiten deze erkende centra zijn er een aantal niet-erkende
centra, waarvan er geen gegevens bekend zijn.

De groep wordt begeleid door een gediplomeerd lesgever,
maar tevens is voorzien in medische begeleiding die

Uit de bevraging van de provinciale sportwerking blijkt

in noodsituaties de aanwezige hartdefibrillator kan

dat slechts 17% van de federaties een beweegprogramma

hanteren.

voor hartpatiënten niet belangrijk vindt.
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2.2.2 Swot-analyse

2.2.3 Doelstellingen

2.2.4 Toekomstvisie

Sterke punten

Strategische doelstelling 1.

Operationele doelstelling 3

De kwaliteit van het project “Bewegen voor mensen met een hartprobleem” verbeteren.

Kwaliteitsverbetering door aandacht te hebben voor het sociale aspect.

Lichaamsbeweging na een hartprobleem vermindert de

Indicator : aantal sociale contacten buiten de vaste bewegingsuren

cardiovasculaire mortaliteit met 20 à 25 %.

Een van de belangrijkste doodsoorzaken zijn hart- en
vaatziekten.

• De eigen coördinatie leidt tot een directere
betrokkenheid.
• Doordat er medische begeleiding voorzien is,

Operationele doelstelling 1.

De Provinciale Sportdienst wil met dit project een
Maatregelen

voelen de deelnemers zich veilig.
• De groepsactiviteit verstevigt het

Kwaliteitsverbetering door het optimaliseren van de begeleiding.

lotgenotencontact en nodigt uit tot sociale
contacten.
• Door de betrokkenheid van de cardioloog van
het ziekenhuis verloopt de bekendmaking

Indicatoren :

Maatregelen

Periode – Timing

uitbreidingsmogelijkheden voor de avondgroep.

jaarlijks.

contacten) aan een grote groep uitgerevalideerde
hartpatiënten
100,00 euro

T-shirt waardoor het groepsgevoel versterkt wordt

2x per jaar

hartpatiënten. Bedoeling is deze expertise te gebruiken

Strategische doelstelling 2.

bij het opzetten van bewegingsactiviteiten in andere

2. Er voor zorgen dat de medische begeleiding

regio’s voor deze doelgroep.

permanent aanwezig is en inzicht heeft in

Het deelnemersaantal van het project verhogen in 2009 met 10%, tegen 2013 met 20%.

de medische dossiers.

permanent

Tegen 2013 is het doel om wekelijks minstens 50
enthousiast bewegende hartpatiënten in Noord- Limburg
te bereiken met dit project.

3. De coördinator is op regelmatige tijdstippen
Het deelnemersaantal verhogen door het voeren van meer publiciteit.

aanspreekpunt hebben.

Indicatoren :

permanent

belang van bewegen na revalidatie maakt dat
het project ook in de toekomst verantwoord zal

De samenwerking met het ziekenhuis, die voor een

over een uitzonderlijke expertise in het bewegen met

jaarlijks

aanwezig zodat de hartpatiënten een rechtstreeks
• Het grote aantal hart- en vaatziekten en het

overlevingskansen

Dankzij dit project beschikt de Provinciale Sportdienst

Operationele doelstelling 1.
Kansen

hun

vlotte doorstroming zorgt, wordt optimaal gehouden.
3. De deelnemers ontvangen jaarlijks een provinciaal

aanbieden van voldoende achtergrondinformatie

waardoor

aanzienlijk toenemen.
2x per jaar

Budget

• Er dient een jaarlijkse aanvraag te gebeuren voor
• Door de sterk bezette accommodatie zijn er geen

beweegruimte, optimale coördinatie, oog voor sociale

georganiseerd.

en bijscholing aan de lesgever.
het accommodatiegebruik.

gekwalificeerde en bijgeschoolde lesgevers, veilige

(aangepaste) bewegingsvormen buiten de wekelijkse

2. 2x per jaar wordt een traktatiemoment met koffie/taart

medische begeleiding

kwalitatief aanbod bieden (medische begeleiding,

1. De groep krijgt een aanbod van en neemt deel aan
bewegingsuren in PC Dommelhof.

1. Het bevorderen van de leskwaliteit door het

Zwakke punten

Budget

regelmatige bevraging bij de deelnemers, beoordeling door coördinator van sportieve en

van het project zeer vlot en blijft het
deelnemersaantal gewaarborgd.

Periode – Timing

Het aantal plaatsen waar folders verspreid worden.
4. Wekelijkse organisatie van bewegingslessen.

wekelijks

2 000,00 euro

Het aantal gepubliceerde artikels.

blijven.
• Door de samenwerking met het ziekenhuis

Operationele doelstelling 2.

Maatregelen

Budget

jaarlijks

1.000,00 euro

1. Promotie via folders.

is er een vlotte doorstroming en kan het
deelnemersaantal gegarandeerd blijven.

Periode – Timing

Kwaliteitsverbetering door het optimaliseren van de begeleiding.
2. Het project in de aandacht houden door schrijven

Bedreigingen
• We zijn afhankelijk van anderen voor het krijgen

Indicatoren :

van artikels voor website, nieuwsbrief,

Geen ongevallen te wijten aan omgevingsfactoren.

Nieuwe Limburger en De Zondag en voor

Bevraging naar het veiligheidsgevoel bij de deelnemers.

regionale publicaties.

regelmatig

van voldoende en veilige beweegruimte.
• Het garanderen van medische begeleiding:

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

Operationele doelstelling 2.

personen die de medische begeleiding

1. Er is een medisch dossier van elke patiënt, zodat

verzorgen zijn druk bezet.

de medische begeleiding op een adequate wijze kan

Het deelnemersaantal verhogen door medewerking van de (bestaande) groep.

reageren in noodsituaties. De dossiers worden

Indicator : het aantal activiteiten.

jaarlijks vernieuwd. Bij iedere les is er medische
begeleiding aanwezig.

jaarlijks

2 000,00 euro

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Met de groep deelnemen aan andere (beweeg)activiteiten
(met medische begeleiding) waardoor de hartpatiënten

2. De hartdefibrillator is steeds aanwezig en is
technisch in orde.

permanent

als groep naar buiten treden en zo andere “kandidaten”
aantrekken.

jaarlijks

3. Er is voldoende veilig materiaal en de temperatuur

78

in de ruimte is zo optimaal mogelijk.

2. De deelnemers zelf laten participeren in de

(te warme of te koude omgevingstemperatuur

verdere bekendmaking van het project.

kan een bedreiging vormen voor het functioneren)
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2.3 Bewegingsproject voor mensen met
beperkingen in het Provinciaal Sportcentrum
Dommelhof

2.3.2 Swot-analyse

2.3.1 Geschiedenis en motivatie
In 2002 startte de cel sportvorming in het Provinciaal

Beperkingen van de 37 ingeschrevenen :

Sterke punten

Sportcentrum Dommelhof met een bewegingsaanbod

• 38% is rolstoeler, 94% met NAH (niet aangeboren hersenletsel)

overdag voor mensen met een handicap. Wat toen startte

• 26% is stapper met NAH of mentale achterstand

• De eigen coördinatie leidt tot een meer directe betrokkenheid.

als een zeer kleinschalig project is inmiddels uitgegroeid

• telkens 3% : MS, kanker, evenwichtsproblemen, hartpatiënt

• Er is een keuzeaanbod (fitness, groepsbewegingsuur).

tot een bewegingsnamiddag die wekelijks 25 tot 30

• 16% is sterk visueel gehandicapt (deze doen alleen fitness)

• Personen met beperkingen die (tijdelijk) niet bij een reguliere sportgroep kunnen

deelnemers telt.

• 8% heeft reuma (1 hiervan heeft tevens diabetes)

bewegen.

Men kan kiezen tussen een algemeen bewegingsuur in
groep of individueel fitnessen in de aparte fitnessruimte.

In de fitnesszaal gebeurt de begeleiding door een kinesist. Het algemeen bewegingsuur

Het project heet momenteel “Blij(f ) in beweging”

wordt begeleid door een gediplomeerde l.o.-er. Bij deze laatste groep zijn twee persoonlijke

en heeft als ondertitel “Bewegen voor mensen met

vrijwilligsters, 1 vrijwilligsters voor het algemene gedeelte, het dagcentrum (gemiddeld 11

beperkte mogelijkheden”. We trachten te voldoen aan de

deelnemers) brengt meestal 4 begeleiders mee.

beperkingen (rolstoelers, visueel gehandicapten) als

Vervoersmiddelen van de 37 ingeschrevenen :
• 49% komt met bus van het dagcentrum.

mensen met minder zichtbare beperkingen zoals reuma,

(1/4 van deze deelnemers kunnen niet wekelijks komen vanwege beperkte plaatsen

evenwichtstoornissen, longpatiënten, zijn welkom.

in de bus)

Ook mensen die vanwege tijdelijke beperkingen

• 19% komt op eigen houtje met de auto.

(operatie, kanker) niet op het oude niveau kunnen

• 16% komt met openbaar vervoer – 1/3 hiervan moet de lijnbus combineren met de

bewegen, kunnen deelnemen.

• Het overdagprogramma biedt een oplossing om leegstaande accommodatie op te
vullen en kan het accommodatieprobleem tijdens de avonduren verminderen.

• Het aantal deelnemers aan het project in het
Provinciaal Sportcentrum Dommelhof bewijst
dat er nood is aan bewegingsprojecten overdag.
• Personen met beperkingen die overdag
tijd hebben, krijgen de gelegenheid om op
aangepaste wijze te bewegen en om sociale
contacten te leggen.

• Voor mensen met een beperking biedt het project een zinvolle gezonde
dagbesteding die bovendien leidt tot sociale contacten.

Bedreigingen

• Een bewegingsaanbod op maat en de meer individuele benadering geeft de

bewegingsnood overdag van personen die beperkt zijn in
de breedst mogelijke zin. Zowel mensen met blijvende

aansluiten, krijgen toch de kans om op eigen tempo en op eigen niveau te

Kansen

belbus, de andere 2/3 neemt rechtstreeks de belbus.
• 11% komt met een auto maar wordt vervoerd.
• 5% komt met taxibedrijf.
De belbus stopt voor het sportgebouw.

deelnemers een beter gevoel en meer zelfvertrouwen.
• Doordat het om een groep gaat waarbij de beperking niet specifiek benoemd
wordt, worden de deelnemers minder gestigmatiseerd.

• De kleinschaligheid leidt tot weinig aandacht
van de media.
• Er zijn soms 2 betrokken partijen. Ook voor de
verplaatsing zijn sommige mensen aangewezen

Zwakke punten

op hulp van derden. Een vrijwilliger/partner/
kennis moet steeds bereidwillig zijn.

• Voor de inzet van sportmaterialen (beschikbaarheid, aankoop) doen we beroep op
het Provinciaal Sportcentrum Dommelhof.
• Er is geen vlotte bereikbaarheid van de mensen met een beperking. Deze
doelgroep zit zeer verspreid en de traditionele mediakanalen zijn onvoldoende.
• Het vinden van de juiste begeleiding: de zeer uiteenlopende beperkingen van de

• Er werd geïnvesteerd in mobiliteit (belbus voor
het gebouw) maar de dienstverlening van De
Lijn is niet altijd optimaal m.b.t. vervoer van
mensen met beperkingen.
• In het geheel van het gebruik van accommodatie

Uit de bevraging van de provinciale sportfederaties (april 2007) blijkt dat 65% het project

deelnemers vraagt een hogere deskundigheid van de lesgever. Voeling hebben met

en materialen is dit project slechts een klein

zeer belangrijk vindt.

de doelgroep is een must.

deel. Dit project vraagt extra service en
begeleiding van al de betrokkenen.
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2.3.3 Doelstellingen

2.3.4 Toekomstvisie

Strategische doelstelling 1.

Operationele doelstelling 2

De kwaliteit en de kwantiteit van het project bewegen

Het deelnemersaantal van het project in de regio Noord-

voor mensen met een beperking in Noord-Limburg
verbeteren

Operationele doelstelling 1.

Indicatoren : in 2012 is er een extra beweegmoment, het
aantal deelnemers zal een indicator zijn.

Dit bewegingsaanbod overdag biedt mensen met eender

De verscheidenheid in beperkingen vraagt dan weer

welke beperking de mogelijkheid om op een aangepaste

een meer individuele aanpak, waardoor een grotere

wijze te kunnen bewegen.

deskundigheid van de begeleiding nodig is. Ook vraagt

Limburg verhogen in 2009 met 10%, tegen 2013 met

De term beperking wordt in de breedst mogelijke zin

dit meer begeleiders dan een reguliere sportgroep.

30%.

geïnterpreteerd. Zowel mensen met een blijvende

Voeling hebben met de doelgroep is tevens een must.

beperking (rolstoelers, visueel gehandicapten) als

Slechts 19% van de deelnemers is chauffeur. De meeste

mensen met minder zichtbare beperkingen (reuma,

deelnemers moeten voor hun verplaatsing beroep doen

evenwichtsstoornissen, longpatiënten) behoren tot deze

op anderen.

doelgroep. Het project staat tevens open voor personen

Naar de toekomst toe willen wij de kwaliteit van het

die door een tijdelijke beperking (operatie, kanker) niet

project nog verbeteren door te zorgen voor een optimale

kunnen bewegen in een reguliere sportgroep.

coördinatie en door de toegankelijkheid van het project te

Momenteel nemen wekelijks 20 à 25 deelnemers deel aan

garanderen door samen met partners te zoeken naar een

het project. Hiervan komt slechts 19% op eigen houtje

optimalisatie van de vervoersmogelijkheden. We dienen

De kwaliteit van het project verbeteren
Maatregelen
Indicatoren : Periodieke bevraging bij de deelnemers.

Periode – Timing

1. De uitbreidingsmomenten
in de huidige accommodatie

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

Gehandicaptensport

onderzoeken.

jaarlijks

1. Beschikken over voldoende,

Budget

naar de beweegactiviteit.

tevens te waken over voldoende en gekwalificeerde

gediplomeerde begeleiders

2. De beweegmogelijkheden

Mensen kunnen op eigen tempo en op eigen niveau

begeleiders die voeling hebben met de groep en

die voeling hebben met de

in andere accommodaties

bewegen. Deze gezonde dagbesteding bevordert tevens

voldoende bijscholingsmogelijkheden krijgen.

doelgroep. Op vraag van de

onderzoeken en de contacten

de sociale contacten. Doordat de deelnemers in een

Met dit project vervult de Provinciale Sportdienst

begeleiders zorgen voor

onderhouden met lokale

groep met allerlei soorten beperkingen terecht komen,

een pioniersrol in de bewegingsstimulatie van deze

voldoende vorming.

sportdiensten en organisaties

worden ze minder gestigmatiseerd.

doelgroep. De expertise die hier wordt opgedaan zal ten

in Noord-Limburg die
2. De organisatie van

interesse tonen.

goede komen aan initiatiefnemers waarmee in andere
jaarlijks

regio’s een project zal worden opgezet.

beweegmomenten,
2 maal per week.

2 maal per week

4750,00 euro

3. Voldoende publiciteit voeren
- De folder up-to-date houden

3. De toegankelijkheid

permanent

en regelmatig verspreiden op

van het

verschillende locaties en bij

project garanderen door

verschillende organisaties.

verplaatsingsmogelijkheden

- Het project warm houden

te handhaven/verbeteren.

in Noord-Limburg d.m.v.

-Verplaatsingen met het

lokale en regionale

openbaar vervoer blijven

persartikels.

jaarlijks

garanderen d.m.v. contacten
met vervoersdiensten, ijveren
voor uitbreiding van meer
rechtstreekse verbindingen,
en indien nodig aangepast
vervoer voor rolstoelers.
-Goede contacten
onderhouden met andere
“taxichauffeurs” door
hen eventueel ook een
beweegmogelijkheid aan te
bieden, een relatiegeschenk,
een kopje koffie ….

permanent

4. Ervoor zorgen dat de
begeleiders over voldoende
en eventueel aangepaste
materialen beschikken
zodat op maat kan gewerkt worden.
sportBeleidsplan
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2.4 Bewegingsproject voor mensen met
beperkingen in alle regio’s van de provincie
Limburg
2.4.1 Geschiedenis en motivatie

2.4.2 Swot-analyse

2.4.3 Doelstellingen

2.4.4 Toekomstvisie

Aanvullend op het provinciale gehandicaptenbeleid is

Sterke punten

Strategische doelstelling 1.

Een bredere doelgroepenwerking voor mensen met een

het de bedoeling van de Provinciale Cel Sportvorming
om een bredere doelgroepenwerking voor mensen met
een beperking uit te bouwen in de hele provincie. Het
woord beperking wordt hier in een brede context gezien.
Deze doelgroepenwerking kan enerzijds een bestendig
karakter hebben voor mensen met een blijvende
beperking, voor personen met een tijdelijke beperking

beperking dient gerealiseerd in de 5 regio’s van Limburg.
• De Provinciale Cel Sportvorming heeft ervaring
door het pilootproject.

Dit biedt de deelnemers de mogelijkheid om binnen

regio’s van de provincie Limburg.

een redelijke afstand van de verblijfplaats te kunnen

• Er is financiële ondersteuning vanuit de
Provinciale Sportdienst.

deelnemen aan een project op maat.

Operationele doelstelling 1.

In 2013 willen wij in de 5 regio’s een doelgroepenwerking

• De Provinciale Sportdienst kan publicitair en
logistiek ondersteunen.

kan dit project een doorschuifluik zijn naar het reguliere
beweegcircuit.

Implementeren van het project tegen 2012 in 4 andere

Zwakke punten

opgestart hebben.
Opstarten van diverse projecten op meerdere locaties in
de provincie Limburg zodat er minstens 5 permanente

De ervaring van het pilootproject in het Provinciaal

locaties zijn in 2012.

Sportcentrum Dommelhof kan als basis dienen.
Vanuit de Provinciale Sportdienst wordt financiële

We vertrekken van de opgedane ervaringen van het
Indicator : andere regio’s met een project.

project in het Provinciaal Sportcentrum Dommelhof. In

• Voor kleinere gemeenten of steden dient het

samenwerking met de plaatselijke partners en rekening

project regionaal georganiseerd te worden,

houdend met de specifieke situaties trachten we op diverse

samenwerking tussen deze gemeenten of steden

Maatregelen

is noodzakelijk.

1. Promotievoering via

de groep vraagt meer energie van de coördinator en in

diverse kanalen.

vergelijking met een andere bewegingsgroep zijn meer

Sensibiliseren van lokale

begeleiders nodig.

sportdiensten en aanverwante

Doordat het om een regionale werking gaat, dienen

diensten en instellingen

“kleinere” gemeenten of steden samen te werken. Door

via persoonlijke contacten,

de verscheidenheid van de groep is deze ook moeilijker

locaties in de provincie dit project te vermenigvuldigen.

• De bereikbaarheid van de doelgroep.

Kansen
• Het bestaande project bewijst dat er nood is aan
dergelijke initiatieven.
• De aanwezigheid van een medewerker op de

ondersteuning voorzien en ze kan publicitair en logistiek
ondersteunen.

Periode – Timing

vergaderingen en
voorlichtingen.

Budget

De meer individuele aanpak en de verscheidenheid van

bereikbaar.
permanent

Provinciale Sportdienst, die zich volledig richt

Tegen 2012 is het opzet het project te implementeren
in de 4 andere regio’s van de provincie Limburg. Als

naar de gehandicaptensport kan dienen als extra

2. Bijstand verlenen

provinciale overheid kunnen wij bijstand verlenen

ondersteuning.

bij mogelijke problemen

bij mogelijke problemen zoals zoeken van lesgever,

zoals zoeken van lesgever,

accommodatie en aangepaste materialen.

• Een bewegingsgroep voor mensen met
een beperking in de 5 regio’s van Limburg

accommodatie en

biedt de deelnemers de mogelijkheid om

aangepaste materialen.

Om deze doelgroep te bereiken dienen specifieke
permanent

binnen een redelijke afstand een aangepast
bewegingsaanbod te hebben.

publiciteitskanalen gebruikt te worden en is het nodig om
contacten te onderhouden met diverse gespecialiseerde

3. Ondersteuning via
projectsubsidies.

diensten.
permanent

Bedreigingen
• In kleinere gemeenten of steden zal
samengewerkt moeten worden, de rechtstreekse
betrokkenheid van de gemeente of stad is
kleiner.
• Door de meer individuele aanpak en de
verscheidenheid van de groep vraagt dit
project meer energie van de organisator en de
begeleiders.
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2.5 Kortstondig diabetesproject in
verschillende regio’s van de provincie
Limburg

2.5.2 Swot-analyse
Sterke punten

2.5.1 Geschiedenis en motivatie

• De kortstondigheid van het project. Het einde is
op voorhand bepaald.

Kansen
• Diabetes wordt als een “welvaartsziekte”
omschreven, het aantal diabetici

Het aantal mensen met diabetes is ten opzichte van 1979

Fysieke inspanning heeft een aantal gunstige effecten,

verdubbeld. Momenteel heeft 1 op 20 personen diabetes

zowel voor de type 1 als voor de type 2 diabetes. Bij

Provinciaal Sportcentrum Dommelhof. Deze

(suikerziekte).

diabetes type 2 leidt een gezond bewegingspatroon tot

ervaring kan doorgegeven worden naar andere

twijfelaars over de streep helpen om toch te

Diabetes wordt in associatie gebracht met onze stijgende

het gebruik van minder medicatie.

regio’s.

bewegen.

welvaart, het aantal diabeten zal de komende jaren nog

• Het project vond eenmalig plaats in het

• De deelnemers schuiven na 10 weken door naar

toenemen.

Er wordt bewust gekozen voor een kortstondig project (10

een andere bewegingsgroep, het permanent

In België heeft ongeveer 4% van de bevolking diabetes

weken), waarbij een gezondheidsluik wordt gekoppeld

werken met eenzelfde kleine doelgroep wordt

(type 2). Bovendien neemt dit percentage toe naarmate

aan de 10 bewegingssessies.

hierdoor vermeden.

de leeftijd stijgt: meer dan 10% van de personen ouder

Het gezondheidsluik bestaat uit 3 lessen van een

dan 65 jaar heeft diabetes type 2.

diabetesspecialist, 3 lessen van een voedingsdeskundige,

Indien een doelmatige behandeling bij diabetes

1 uur rond motivatie en 3 uren omtrent gezond en

ontbreekt, kan dit leiden tot ernstige complicaties.

verantwoord bewegen.

• Financiële ondersteuning van de Provinciale

• De kortstondigheid van het project kan

• Niet-sportieve diabetici krijgen de gelegenheid
om onder deskundige begeleiding toch te
bewegen.
• Er is subsidiemogelijkheid vanuit de Provinciale
Sportdienst.

Sportdienst.

Bedreigingen
Zwakke punten
• Om het project slaagkans te geven is o.a. een

Aantasting van hart- en bloedvaten komt bij mensen met
diabetes 3x meer voor en op een vroegere leeftijd.

• stijgt nog steeds.

Na het project wordt verwacht dat de deelnemers
voldoende

achtergrondinformatie

hebben

om

• Voor lokale sportdiensten is het nog niet evident

inbreng van organisaties nodig waarin meestal

om bewegen te koppelen aan gezondheid. Het

vrijwilligers werken. Voor hen is dit extra werk,

gezondheidsluik dat aan het bewegingsluik

zijn zij daartoe bereid en voldoende bekwaam?

Diabetes is een chronische aandoening waarbij de

hun bewegingsangst te overwinnen en zo hun

stofwisseling verstoord is.

bewegingsgewoonte verder kunnen zetten. Dit kan,

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen diabetes type

wanneer de diabeet nog andere fysieke beperkingen heeft

1 en 2.

in een beweeggroep voor mensen met een beperking, De

diensten en met begeleiders is steeds een

ideale tussenpersonen zijn om personen door

doelstelling is echter dat de diabeet kan doorstromen

vraagteken.

te verwijzen, zijn teveel in hun eigen wereld

Bij

diabetes

type

1,

vroeger

jeugddiabetes

of

insulineafhankelijke diabetes genoemd, produceren de

naar een reguliere bewegingsgroep.

diabetes

type

2,

ook

wel

ouderdom-

• Personen die beroepshalve in de welzijnssector
werken (b.v. huisartsen, diëtisten,…) en die

bezig en zijn nog te weinig vertrouwd met de
bewegingswereld.

bètacellen van de alvleesklier geen insuline meer.
Bij

gekoppeld is, vraagt extra energie.
• De samenwerking met andere (gezondheids)

of

De keuze viel op diabetespatiënten omdat bij diabeten

overgewichtdiabetes genoemd, produceren de cellen

een enorme beweegangst vastgesteld wordt door het

nog wel insuline, maar is er een probleem met het

gevaar op het krijgen van een hypo.

opnemen van de juiste hoeveelheid glucose.
In het Provinciaal Sportcentrum Dommelhof vond het
project reeds plaats.
Er werd een draaiboek uitgeschreven.
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2.5.3 Doelstellingen

2.5.4 Toekomstvisie

Strategische doelstelling

Momenteel heeft minstens 1 op 20 personen diabetes
(suikerziekte), en deze “welvaartsziekte” zal in de

Implementeren van dit project in diverse regio’s van de

komende jaren nog toenemen

provincie Limburg.

Fysieke inspanning heeft een aantal gunstige effecten.
Bij diabetes type 2 leidt een gezond bewegingspatroon

Operationele doelstelling 1.

o.a. tot een gebruik van minder medicatie.
Bij vele diabetici wordt echter, vanwege het gevaar op

Tegen 2012 heeft het project plaatsgevonden in 4 regio’s

het krijgen van een hypo, een enorme bewegingsangst

in Limburg.

vastgesteld.
Het 10 weken durende project bestaat uit 10

Indicator : Het aantal projecten.
Maatregelen

Periode – Timing

Budget

bewegingssessies,

telkens

“gezondheidsuur”

(3x

aan

een

diabetesspecialist,

gekoppeld

3x

voedingsdeskundige, 1 uur rond motivatie en 3 uren

1. Verder sensibiliseren

omtrent gezond en verantwoord bewegen).

van het project door het

Na het project hebben de deelnemers voldoende

warm te houden bij diverse

achtergrondinformatie om in te stappen in een reguliere

organisaties die betrokken
zijn bij gezond bewegen.

beweeggroep of, indien nog nodig, in een groep voor
2008-2012

mensen met een beperking.
In het Provinciaal Sportcentrum Dommelhof vond het

2. De ervaringen die opgedaan

project éénmalig plaats. De ervaringen werden verwerkt

worden bij projecten in

in een draaiboek en kunnen doorgespeeld worden naar

andere regio’s overdragen

andere potentiële initiatiefnemers. Via projectsubsidie

naar deze regio’s.

2008-2012

en logistieke ondersteuning zal de provincie stimuli
geven om ook elders deze doelgroep te bereiken.

3. Oplossingen bieden voor

Hiervoor dienen wij de diabetesverenigingen en

eventuele problemen die

aanverwante diensten te sensibiliseren, de ervaringen

ontstaan bij de voorbereidingen

van het pilootproject door te spelen, het draaiboek te

of bij het opstarten van

verspreiden en de nodige hulp te bieden bij de opstart.

een project. Ondersteunen
via projectsubsidies.
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Samen
werking

Hoofdstuk 3
Ondersteuning en
stimulering
van inter- en
bovenlokale
samenwerking

De Provinciale Sportdienst heeft een belangrijke

Met de organisatie van diverse huldigingen onderlijnt

voorbeeldfunctie t.o.v. de gemeenten en steden. Met het

de Provinciale Sportdienst nogmaals het belang dat ze

ontwikkelen en organiseren van allerlei projecten voor

schenkt aan een sportieve en gezonde levenswijze. Veel

jongeren en ouderen willen we het belang van sport

mensen kiezen tegenwoordig dan ook om sport in de

en beweging benadrukken. Dank zij het grootschalig

mooie Limburgse natuur te beoefenen. De Provinciale

karakter is de aantrekkingskracht en de uitstraling

Sportdienst vervult hier een belangrijke taak om het

dermate dat de impact ook groot is. Anderzijds

evenwicht tussen sport en natuur te bewaren.

hecht de Provinciale Sportdienst veel belang aan het

En… om die sport op een kwaliteitsvolle wijze te

ongedwongen sporten met elkaar in eigen omgeving.

beoefenen is levenslange vorming van al de sportkaders

De netbalontmoetingen, het powerplaysoccerproject,…,

noodzakelijk. Ook hier neemt de Provinciale Sportdienst

zijn voorbeelden van stimuli om mensen via sport samen

het voortouw.

te brengen. Met het project ‘OpBoksen’ gaan we nog een
stap verder en hanteren we sport als een ideaal middel tot
integratie van jongeren.
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1 Jeugdsport

1.1 Geschiedenis en motivatie

• Een grootschalig onderzoek van Bloso in 1990

1.2 Swot-analyse

• Sportkicks, de Vroemdag en de DAS-beurs laten

gaf als overduidelijk resultaat de povere fysieke

jongeren kennis maken met een grote variatie

conditie van de Vlaamse jongeren (12-18 jaar)

aan sportmogelijkheden met de bedoeling hen

aan. De latere opvolging van dit onderzoek

aan te zetten tot permanente sportbeoefening.

(1993, 1997 en 2004/2005) toonde aan dat

• Een enquête uit 2007 in de Limburgse

Sterke punten

Zwakke punten

• Jaarlijkse organisatie van twee

jongerensportdagen (Sportkicks + Vroemdag).

• Jaarlijkse belangrijke ondersteuning +
medecoördinatie van de DAS-beurs.

• Geen meetbaar resultaat naar blijvende
sportbeoefening.
• Jaarlijks wisselende organisatielocatie
(Sportkicks).

er weinig vooruitgang te merken was. Deze

sportwereld toont aan dat er behoefte is aan een

• Samenwerkingsovereenkomst met Bloso.

doelgroep vraagt dus zeker de nodige aandacht.

provinciaal sportevenement voor de doelgroep

• Gemeenten zijn vragende partij om Sportkicks

• Te weinig aandacht voor deelname personen

jongeren en dat dit een absolute taak is van de

in hun sportkampen in te passen (resultaten

met een beperking tijdens Sportkicks en in

enquête).

mindere mate tijdens de DAS-beurs.

• Het individualisme in de samenleving zet zich
ook door in de sport. Jongeren kiezen steeds
vaker voor vrijblijvend sportief amusement en
zetten minder snel de stap naar de sportclub.
• In 1991 bedroeg het aantal –20-jarigen in
Limburg 26,6% van de bevolking. In 2005 was

Provinciale Sportdienst.

• Grote vraag van de scholen voor deelname aan
de DAS-beurs en de Vroemdag.
• Kennis van de sector en de relatief goede
inschatting van de behoeften.

dat nog 22,3%. Voor 2015 spreken de prognoses

• Organisatorische sterkte.

over 20,5% (cijfers Studiecel provincie

• Sterk partnership met de mede-organisatoren.

Limburg).

• Ruime financiële mogelijkheden via de provincie

• De Provinciale Sportdienst heeft een
sportpromotionele taak naar de verschillende
leeftijdsgroepen van de bevolking. Jongeren
vormen hierin een zeer belangrijke doelgroep.
• In het verleden werden tal van initiatieven
genomen ter promotie van jeugdsport, al dan
niet in samenwerking met andere partners (vaak
met Bloso). Zo was er o.a. de Kampkriebel,
een sportaanbod voor de jeugdverenigingen
die in Limburg op kamp kwamen en ook de
Jeugdpentatlon, een sportieve vijfkamp voor
gemengde jeugdteams.

Kansen

en via de bundeling van de middelen van de
partners.

• Grotere inbreng van sportfederaties misschien
nog mogelijk.
• Sterkere doorverwijzing naar lokale sportclubs
en sportdiensten.
• Promotie van gezond leven en bewegen i.s.m.
collegadiensten (Gezondheid, Jeugd).

• Jaarlijks wisselende organisatielocatie
(Sportkicks).

Bedreigingen

• Vaste organisatielocaties (Vroemdag en DASbeurs).
• Specifieke aandacht voor personen met een
beperking (Vroemdag).
• Sociaal element (sporten met leeftijdsgenoten).

• Financiële zekerheid bij wegvallen van partner
Bloso.
• Onvoldoende medewerkers en begeleiders.
• Te groot aantal deelnemers kan de kwaliteit in
gedrang brengen.
• Aantal geschikte locaties beperkt omwille van de
omvang van het evenement.

• ‘Sportkicks’ wordt georganiseerd sinds 1995
door Bloso en sinds 2001 door de Provinciale
Sportdienst i.s.m. Bloso in telkens een andere
Limburgse stad of gemeente. ‘Sportkicks’
is gericht naar jongeren van 8 tot 18 jaar.
Deelnemers: 2005: 1 500; 2006: 1 800;
2007: 2 400.
• ‘De Vroemdag’ wordt georganiseerd sinds 1991
(ca. 1 000 deelnemers) en richt zich tot jongeren
van het buitengewoon onderwijs.
• De Doe-Aan-Sportbeurs (DAS-beurs) wordt
georganiseerd sinds 1993, is gericht naar
leerlingen uit het laatste jaar basisonderwijs en
het eerste jaar secundair onderwijs
(ca. 8 000 deelnemers) en is gespreid over drie
dagen en over drie locaties (Bilzen, Neerpelt,
Sint-Truiden).
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1.3 Doelstellingen

Strategische doelstelling 1.

Operationele doelstelling 3

Jongeren laten kennismaken met een variatie aan sporten

Organiseren

om hen op die manier aan te zetten tot permanente

Operationele doelstelling 6

Operationele doelstelling 1

Deelnemers aan de jeugdsportevenementen stimuleren

Via het aanbieden van een straatvoetbalproject de

Jeugdolympiade in 2008 + 2012.

tot blijvende sportbeoefening.

jongeren stimuleren om in hun eigen omgeving actief te

Indicator: organisatie

Indicator: folders, briefing

van

de

provinciale

finale

van

de

sportbeoefening.

sporten.

Operationele doelstelling 1.

Indicator: uitleenschema voetbalkooien
Maatregelen

Bestendigen van de organisatie van het jaarlijks

1. Participatie

provinciaal jeugdsportevenement ‘Sportkicks’.

werkgroep

Indicator: jaarlijkse organisatie

2. Praktische

Periode – Timing

Budget

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Meegeven van folder

Maatregelen

2007-2008

met adressen van

1. De Provinciale Sportdienst

2011-2012

sportfederaties en
lokale sportdiensten

Periode – Timing

Budget

1. Samenstellen

1 000,00 euro

2 Jaarlijkse organisatie

Limburgse steden en

de begeleiders

2008+2012

van de sportstanden

2008-2013
2008-2013 10 000,00 euro

gratis voetbalkooien ter
beschikking van de

2. Actieve briefing van

via koppeling aan
‘Sportkicks’

organisatiewerkgroep

Budget

stelt gedurende twee jaar
2008

mede-organisatie
Maatregelen

Periode – Timing

gemeenten
2008

Operationele doelstelling 4

voor een periode
van 3 maanden

2008-2009 37 000,00 euro

Strategische doelstelling 2
Operationele doelstelling 2.

Operationele doelstelling 2

Bestendigen van de organisatie van een jaarlijkse DASJongeren aanzetten tot ongedwongen sporten met elkaar

beurs.
De kwaliteit en aantrekkelijkheid van ‘Sportkicks’

in de eigen omgeving.

minimaal op hetzelfde peil houden.

Indicator: organisatie

Indicator: resultaten bevraging bij de deelnemers

Maatregelen

Limburgse gemeenten en steden stimuleren tot
actieve plaatselijke promotie en coördinatie van het
straatvoetbalproject.

Periode – Timing

Budget

1. Samenstellen
Maatregelen

Periode – Timing

Budget

Indicatoren: verslag vergadering, briefwisseling, emails

werkgroep

2007

enz.

1. Samenstellen
organisatiewerkgroep

2008-2013

2. Jaarlijks

Maatregelen

praktische organisatie
2. Instellen van een

2008-2013

15 000,00 euro

		

(via LHS)

Periode – Timing

Budget

1. Organiseren van een
infovergadering

2008

max. aantal deelnemers,
een beperking van de leeftijd

Operationele doelstelling 5

2. Versturen van

van de deelnemers of een

briefwisseling, e-mail enz. 2008-2009

opsplitsing van de

Bestendigen van de organisatie van een jaarlijks

leeftijd (met spreiding over
2 organisatiedagen).

jeugdsportevenement
2008-2013

voor

personen

met

een

beperking van type 1, 2 en 4 voor het lager onderwijs
en opleidingsniveau 1 + 2 voor het secundair onderwijs

3. Gevarieerd aanbod
van sporttakken

(Vroemdag).
2008-2013
Indicator: organisatie

4. Opsplitsen van aanbod
per leeftijdscategorie

2008-2013

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Samenstellen
werkgroep

5. Bevraging bij de
deelnemers

2007

2008-2013
2. Jaarlijks praktische

94
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2008-2013
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Jongeren vormen in het provinciale sportbeleid een zeer

belangrijke, zoniet de belangrijkste doelgroep, te meer
daar uit grootschalig onderzoek blijkt dat de fysieke

conditie van de jongeren sterk achteruitgaat en ondermeer
de zwaarlijvigheid bij deze doelgroep toeneemt.

De provincie Limburg wil in de toekomst dan ook

initiatieven blijven nemen die de jongeren kan aanzetten
tot sportbeoefening of op zijn minst tot gezonde
beweging. Deze initiatieven zullen variëren van
grootschalige evenementen tot eerder kleine en lokale
projecten. Deze initiatieven zullen zich richten naar
de verschillende leeftijdscategorieën van de doelgroep
jongeren, meer bepaald de leeftijd van 8 tot 18 jaar.
Bij de ontwikkeling en realisatie van deze evenementen
en projecten zal steeds een samenwerking gezocht
worden met andere belangrijke actoren in het sportieve
werkveld. Bloso, de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS)
en de lokale sportdiensten zullen hierin bevoorrechte
partners blijven. Maar ook zal er overleg plaatsvinden en
samenwerking gezocht worden met andere provinciale
diensten die met de doelgroep jongeren te maken hebben.
Met de Provinciale Jeugddienst zullen de reeds bestaande
samenwerkingsverbanden geïntensifieerd worden.
Tijdens deze initiatieven zal er gestreefd worden naar
een grotere doorverwijzing van de jongeren naar de
sportfederaties en de lokale sportdiensten en zal er
extra aandacht besteed worden aan de jongeren met een
handicap.
Bovendien zal permanente aandacht gaan naar de
inhoudelijke vernieuwing van bestaande evenementen
met oog voor nieuwe trends, teneinde de aantrekkelijkheid ervan te behouden.

Verder zal de provincie Limburg, in de mate van het
mogelijke en met behoud van de provinciale eigenheid,
ook blijven inspelen op sportpromotionele initiatieven
van de Vlaamse overheid (minister van Sport, Bloso),
zoals de Jeugdolympiade.
De initiatieven die in de komende zes jaar geprogrammeerd staan zijn:
• Sportkicks: een provinciaal
jeugdsportevenement voor jongeren van 8 tot
18 jaar.
• Doe-Aan-Sportbeurs: een actieve sportdag voor
jongeren uit het laatste jaar basis- en het eerste
jaar middelbaar onderwijs.
• Buurtvoetbalproject: een project i.s.m. de
Provinciale Jeugddienst ter stimulering van
sociale ontmoetingsplaatsen voor jongeren
enerzijds en ter bevordering van de technische
voetbalkwaliteiten anderzijds.
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2 Provinciale Wielerschool
Limburg
2.1 Geschiedenis en motivatie

2.2 Swot-analyse

De Vlaamse Wielerschool is een autonoom werkend

Sterke punten

2.3 Doelstellingen

Kansen

Strategische doelstelling 1

onderdeel van Wielerbond Vlaanderen die instaat voor
opleiding en promotie naar de jeugd toe. De Vlaamse

• De Provinciale Wielerschool Limburg maakt

• De wielerschool is een excellent orgaan in

De jonge Limburgse wielersportliefhebber op een

Wielerschool verzorgt de permanente begeleiding en

deel uit van de Vlaamse Wielerschool, wat de

de Limburgse wielersport dat alle Limburgse

degelijke locatie en met een professionele begeleiding en

wettelijke opleiding van jonge fietsers en coördineert de

draagkracht van deze wielerschool vergroot

wielersportactoren samenbrengt in haar

omkadering, een kwalitatief goede wielersportopleiding

5 provinciale wielercentra in Vlaanderen.

en samenspel met de overige provinciale

organisatie. Dit komt ongetwijfeld de

aanbieden en dit in samenwerking met alle Limburgse

Voor de provincie Limburg is deze school sinds januari

wielerscholen mogelijk maakt.

samenwerking in deze sector ten goed.

wielersportactoren.

2007 gehuisvest op het circuit van Zolder-Terlaemen.

• De Provinciale Wielerschool Limburg

Van hieruit wordt een Limburgs opleidingsprogramma

bouwde een organisatiestructuur uit,

met specifieke faciliteiten voor ondermeer

voor de wielersport aangeboden aan elke jonge

waarin alle Limburgse wielersportactoren

mountainbik, BMX en veldrijden,

Limburgse

vertegenwoordigd zijn, wat deze school als een

mogelijkheden zowel naar accommodatie als

Het promoten van het jeugdwielrennen en het recruteren

naar begeleiding.

van jongeren voor de wielersport

wielersportliefhebber

in

de

categorie

miniemen, aspiranten, nieuwelingen en junioren. Het
opleidingsprogramma focust zich voor 2007 op het
baanwielrennen (piste Peer) en het wegrennen (circuit
Zolder). Bij de verdere uitbouw van deze provinciale
wielerschool zullen op korte of middellange termijn
mountainbike, cyclocross en BMX hieraan toegevoegd
worden.

uitermate dankbaar gespreksplatform maakt.
• De sportkunde van de wielerschoolmanager
Marc Wauters.
• De ligging, centraal in Limburg, op het
technisch goede circuit van Zolder.
• De inbedding van de wielerschool in de
organisatie van de vzw Terlamen, de beheersv.z.w. van het circuit.

Het provinciebestuur engageerde zich om de opstart van
deze Limburgse Wielerschool gedurende de eerste twee
jaren (2007+2008) te ondersteunen, met een jaarlijkse

• De bijkomende, faciliterende mogelijkheden die
het circuit biedt.
• De samenwerking met de wielerpiste van Peer.

toelage van 100 000,00 euro. Dit bedrag werd opgenomen
in de provinciebegroting van 2007 en zal ook in 2008

Zwakke punten

voorzien worden. Daarna zal een evaluatie volgen, waarna
bekeken kan worden of er in de jaren daaropvolgend nog
structurele steun vanwege het provinciebestuur voorzien
dient te worden.

• De uitbouwmogelijkheden op het terrein

• Samenwerking met organisatoren van tal
van wielerwedstrijden op alle niveau’s, zal

Indicatoren: het aantal deelnemers per jaar, per

de werking en het belang van de Provinciale

categorie.

Wielerschool Limburg alleen maar versterken.
• De prima wielertechnische kennis en
netwerking van coördinator Marc Wauters.

werkjaren.
• Technisch moet de accommodatie van het circuit

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Wielerschool promoten

• Een communicatief middel om de Limburgse

via specifieke media,

jongeren te informeren en te sensibiliseren

organisaties, clubs,

omtrent wielersport.

scholen,…

2007-2012

• Een opleidingsprogramma in samenwerking
met de VDAB biedt sportieve Limburgse

2. Wielerschool promoten

jongeren effectieve ontwikkelingskansen.

via de sportpromotionele

• De wielerschool is naast een prima
• De financiële onzekerheid gedurende de eerste

Operationele doelstelling 1

activiteiten van de Provinciale

opleidingscentrum voor jonge talenten ook een

Sportdienst, i.s.m.

perfecte locatie én organisatie om begeleiders

SVS, Bloso,…

2007-2012

en trainers op te leiden.

nog specifiek worden aangepast en uitgebreid in
functie van deze wielerschool, bijvoorbeeld met

Bedreigingen

lesruimtes, vergaderfaciliteiten, …
• De afstand die telkens overbrugd moet worden
tussen de wielerpiste van Peer en het circuit.
• Het ontbreken van een diploma trainer A voor
coördinator Marc Wauters.

• Een grote financiële autonomie voor de
Provinciale Wielerschool Limburg kan ook een
bedreiging vormen.
• Het huidige belang van Marc Wauters als
‘trekker’ in deze Provinciale Wielerschool
Limburg.
• Het ontbreken van de middelen om de werking
van de school verder uit te breiden, ondermeer
met de sporttakken veldrijden, BMX en
mountainbike.
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Operationele doelstelling 2

Operationele doelstelling 4

2.4 Toekomstvisie

Het begeleiden en opleiden van jongeren in de wielersport

De sociaal-maatschappelijke waarde van sportbeoefening

Met de opstart van de provinciale wielerscholen wil

organisatorische aspect. Afhankelijk van de resultaten

(cfr opleidingsprogramma’s technische jeugdcommissie

en de wielersport in het bijzonder uitdragen, ondermeer

de Vlaamse Wielerschool het belang van regionale

die uit dit beknopt onderzoek zullen blijken, kan het

Wielerbond Vlaanderen-Vlaamse Wielerschool).

door de ondertekening van de Panathlon-verklaring

centra duidelijk maken. Bovendien laat een provinciale

provinciebestuur beslissen om in de jaren volgend op

omtrent de ‘Rechten van het kind in de sport’.

verdeling van deze scholen toe, dat er gericht, autonoom

2008 alsnog als participant op te treden binnen deze

Indicator: aantal deelnemers, ervaring van de deelnemers
en de behaalde resultaten
Maatregelen

Periode – Timing

kan gewerkt worden binnen elke provincie en dit volgens

provinciale wielerschool. Dat is meteen het tweede doel.

Indicatoren: statuten en de werking van de Provinciale

een Vlaams model en onder de koepel van de Vlaamse

Er zal tevens onderzocht worden welke de infrastructurele

Wielerschool Limburg

Wielrijdersbond.

behoeften zijn voor de wielerschool op het circuit van

Budget

Zolder en op welke wijze de provincie Limburg hierin

Individuele

Maatregelen

De oprichting van de Provinciale Wielerschool Limburg

desgevallend tegemoet zou kunnen komen.

trainingsbegeleiding 2007-2012 100 000,00 euro (07)

1. Opname en integratie

zal de komende jaren gelden als een enorme impuls

In haar planning voorziet de Provinciale Wielerschool

Groepstrainingen opgedeeld 		 100 000,00 euro (08)

van deze verklaringen in

binnen

De

Limburg een afbouw van de financiële inbreng vanwege

per discipline en niveau 		

de werkingsfilosofie van

sportieve resultaten hiervan zullen binnen een vijftal

het provinciebestuur en een werking die tegen 2009

jaren voor het eerst zichtbaar worden. De start die dit

volledig autonoom is. Tussentijdse evaluaties en

provinciaal opleidingscentrum in 2007 nam, betekende

bijsturingen zullen dit doel haalbaar moeten maken. Ook

Talentdetectie

ook meteen de start van een degelijke, professionele

hier wil het provinciebestuur haar verantwoordelijkheid

Organiseren van trainingen en stages

en vrije opleiding voor honderden jonge Limburgse

niet ontlopen en bij elke stap bekijken in welk opzicht er

Begeleiden onderwijsopdrachten

wielersportliefhebbers.

ondersteunend kan opgetreden worden.

Begeleiden VDAB-project

Limburg erkent via de Provinciale Sportdienst het belang

‘kandidaat

van dit opleidingscentrum. Het eerste bewijs hiervan is de

Doelstelling is om tegen 2009 de verschillende

beroepsrenner’		

opstartsubsidie van 100 000,00 euro die vastgelegd werd

wielersportdisciplines in het opleidingsaanbod van

op de begroting van 2007 en die herhaald zal worden in

de Provinciale Wielerschool Limburg te hebben

de begroting van 2008. Hiermee wil het provinciebestuur

geïntegreerd.

2009-2012:

		

in functie

		

van evaluatie 2008

Operationele doelstelling 3

de wielerschool.

Periode – Timing

2007-2012

Budget

het

Limburgse

wielersportgebeuren.

Het

provinciebestuur

van

de Provinciale Wielerschool Limburg eerlijke kansen

Daarenboven moet de naambekendheid van deze

Bestaande opleidingsinitiatieven van lokale wielerclubs

geven om degelijk op te starten en alzo een prima basis

wielerschool blijvend groeien en dit onder de koepel van

clubs ondersteunen, begeleiden en coördineren.

te leggen voor de komende jaren.

de Vlaamse Wielerschool.

Een evaluatie na de werking in 2008 zal een tweeledig doel

De Provinciale wielerschool Limburg zal de komende

hebben. Zo zal samen met de Provinciale Wielerschool

3 jaar ook moeten trachten haar rol als coördinator én

Limburg onderzocht worden of de gevolgde werkwijze

ondersteuner binnen de Limburgse Wielersportwereld

optimaal is en waar er eventueel bijsturingen nodig

ten volle te benutten. Enkel op die manier kan een

zijn. Dit onderzoek richt zich zowel op het sportieve

goede, structurele uitbouw van dit opleidingscentrum in

aspect binnen de wielerschool als op het bestuurlijke-

Limburg behaald worden.

Indicatoren:

overlegmomenten

en

samenwerkingsverbanden met organisaties, clubs,…
Maatregelen

Periode – Timing

1. Samenwerking met de

Budget

kalendercommissie in
Limburg, alsook met de clubs,
organisatoren,
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3 Seniorensport

3.1 Geschiedenis en motivatie

• Door de Provinciale Dienst Ouderen wordt de

3.2 Swot-analyse

• De promotiecampagne werd opgesplitst in drie

leeftijdsgrens voor senioren getrokken op 60

domeinen: informatieverstrekking, vorming

jaar. Enkel voor (subsidies voor) cursussen

en actieve sportbeleving. In elk van deze

informatica wordt de leeftijdsgrens op 50 jaar

domeinen werden in de loop der jaren tal van

gelegd.

initiatieven ontwikkeld zoals o.a. verspreiden

Sterke punten

• Organisatie van een jaarlijkse provinciale
seniorensportdag.
• Ondersteuning + coördinatie van een
provinciaal netbalcircuit.

• Het aantal 50-plussers in Vlaanderen en

van infofolders en -brochures, organiseren van

ook in Limburg stijgt nog steeds. Op dit

studiedagen en bijscholingen, organiseren van

• Samenwerkingsovereenkomst met Bloso.

moment is dat ongeveer 1 op 3 (34% in 2005).

sportdagen en -weken, ontwikkelen van een

• Kennis van de sector en de relatief goede

De bevolkingsindicaties voor de toekomst

fitheidstest, promoten van seniorvriendelijke

geven nog een duidelijke groei van deze

sporten, samenstellen van een promovideo.

leeftijdscategorie aan (41% in 2015) (cijfers van
de studiecel van de provincie Limburg).
• Ouderen vragen steeds meer een zinvolle
invulling van hun vrije tijd. Sport is één van de
geschikte middelen.
• Via regelmatige sportieve beweging kunnen

• De ‘Limburgse Seniorensportweek’ startte in
1989 en stimuleerde met succes gedurende

inschatting van de behoeften.
• Organisatorische sterkte.

biedt kansen op een grotere deelname aan de
activiteiten en biedt mogelijkheden voor een
ruimer aanbod.
• Sterkere doorverwijzing naar lokale sportclubs
en sportdiensten voor een specifiek sportaanbod
voor senioren.
• Senioren worden steeds actiever en het
sportaanbod tijdens de seniorensportdag kan

• Ruime financiële mogelijkheden via de

attractiever samengesteld worden.

Provinciale Sportdienst en via de bundeling van

initiatieven te nemen voor hun plaatselijke

de middelen van de partners.

senioren.

• Toenemende vergrijzing van de samenleving

• Sterk partnership met de mede-organisatoren.

10 jaar (tot 1998) de gemeenten om sportieve

• De jongste jaren is het aantal provinciale

Kansen

• Promotie van gezond leven en bewegen i.s.m.
collegadiensten (Gezondheid, Ouderen)

• Jaarlijks wisselende organisatielocatie houdt
de organisatoren scherp, want er moet telkens

Bedreigingen

ouderen zorgen voor een betere levenskwaliteit,

initiatieven sterk gereduceerd omwille van

worden aangepast aan de plaatselijke gebruiken,

kunnen ze langer zelfstandig door het leven

het feit dat de seniorensport in elke gemeente

personen, accommodatie. De organisatie wordt

volledig is ingeburgerd.

op die manier geen routineklus. De deelnemers

geconfronteerd met een generatiekloof: jonge

ontdekken steeds een nieuwe omgeving en

vijftigers tegenover tachtigers.

gaan, blijven of worden ze gezonder, blijven
ze sociale contacten houden en kunnen ze veel
langer hun dagdagelijkse bezigheden uitvoeren.
• De Provinciale Sportdienst heeft een

• Huidige activiteiten:
- De provinciale seniorensportdag (na 1987
		 en 1988 opnieuw sinds 1995 en i.s.m.

de plaatselijke accommodatie biedt telkens
mogelijkheden voor een gevarieerd aanbod aan
sporttakken.

sportpromotionele taak naar de verschillende

		 Bloso) laat 50-plussers kennis maken met

leeftijdsgroepen van de bevolking.

		 een grote variatie aan sportmogelijkheden

• Sociaal element (mekaar ontmoeten).

		 met de bedoeling hen aan te zetten tot

• PR-moment voor de organiserende partners.

• Een provinciale rondvraag in 2007 in de
Limburgse sportwereld (Algemene Vergadering

		 permanente sportbeoefening in hun gemeente

Provinciale Sportraad) blijkt dat er behoefte is

		 of omgeving. Het deelnemersaantal steeg in

aan een provinciaal sportevenement voor de

		 de loop der jaren geleidelijk van ca. 800 naar 1

doelgroep senioren en dat dit een absolute taak

		 200.

is van de Provinciale Sportdienst.
• De provincie Limburg startte als eerste

- De ondersteuning en coördinatie van een
		 provinciaal netbalcircuit (sinds 1989) biedt

gedrang brengen.
• Verdwijnen van Bloso als partner.

• Geen meetbaar resultaat naar blijvende
sportbeoefening (netballers spelen wel
wekelijks in hun gemeente).
• Jaarlijks wisselende organisatielocaties vragen

		 een 150-tal senioren de kans om zich tijdens

promotiecampagne ‘Limburg Sportief ’, met

		 een tiental ontmoetingen sportief te meten

steeds een aanpassing aan de plaatselijke

een provinciale promotiecampagne naar de

		 met mekaar en om de sociale banden aan te

gebruiken, personen, accommodatie. Er kan

doelgroep senioren. De leeftijdsgrens werd

		 halen. Het deelnemersaantal is stabiel en ligt

minder worden teruggegrepen naar ervaringen

oorspronkelijk bepaald op 55 jaar (in overleg

		 gemiddeld rond 120 per tornooi.

uit het verleden.

der jaren verlaagd tot 50 jaar (steeds vaker een

• Te groot aantal deelnemers kan de kwaliteit in

Zwakke punten

Vlaamse provincie in 1987, n.a.v. de Vlaamse

met de Dienst Ouderen), maar werd in de loop

• De doelgroep senioren wordt stilaan zelf

• Te weinig aandacht voor deelname personen
met een beperking (seniorensportdag).

pensioengerechtigde leeftijd).
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3.3 Doelstellingen

Samen
werking

3.4 Toekomstvisie

Strategische doelstelling 1

Operationele doelstelling 3

Operationele doelstelling 5

Senioren laten kennismaken met een variatie aan

De seniorensportdag optimaliseren voor personen met

Het promoten van seniorvriendelijke, nieuwe en/of

De senioren (50-plussers) hebben in het provinciale

sportieve bewegingsvormen om hen op die manier aan

een beperking.

minder gestructureerde sporttakken.

sportbeleid sinds 1987 veel aandacht gekregen en dat zal

Indicator: aanbod voor personen met beperkingen

Indicator: organisatie

Maatregelen

Maatregelen

te zetten tot blijvende sportieve beweging. Het sociale
aspect (mekaar ontmoeten) speelt ook een belangrijke

in de toekomst zeker ook het geval zijn. Deze doelgroep
zal in de komende jaren in Limburg immers gevoelig

rol.

groter worden (prognoses spreken van 41% in 2015).

Operationele doelstelling 1

Periode – Timing

Budget

1. Aanbod sporttakken

Periode – Timing

1. Bevraging sector

Budget

2008

De provincie Limburg wil in de toekomst dan ook

aanpassen aan personen
Bestendigen van de organisatie van een jaarlijkse

met een beperking

initiatieven blijven nemen die de senioren kan aanzetten
2. Organisatie van

2008-2013

Indicator: jaarlijkse organisatie
Periode – Timing

Operationele doelstelling 4

2. Jaarlijkse organisatie

3 Promotie naar

projecten. Deze initiatieven zullen zich richten naar

sportdiensten en

zowel de jonge en vaak nog actievere senioren als naar de

seniorenorganisaties

iets oudere en vaak iets minder mobiele senioren.

mailings, enz.

2009-2013

250,00 euro

netbalcircuit met bewaking van de kwaliteit.
2008-2013 10 000,00 euro

worden met andere belangrijke actoren in het sportieve

Indicator: flyer, verslag vergadering

werkveld. Bloso en de lokale sportdiensten zullen
Sportfunctionarissen

Operationele doelstelling 2

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

en

sportpromotoren

nauwer

betrekken bij de seniorensportdag.

vergadering

met andere provinciale diensten die met de doelgroep
Indicator: organisatie

2008-2013

senioren te maken hebben, zoals de Dienst Ouderen en

seniorensportdag minimaal op hetzelfde peil houden.
Indicator: resultaten bevraging bij de deelnemers

de Dienst Gezondheid.
2. Samenstellen flyer

2008-2013

800,00 euro

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Infomoment organiseren
Periode – Timing

Budget

1. Samenstellen
organisatiewerkgroep

3. Promotie naar

rond bepaald thema tijdens

sportdiensten en

de seniorensportdag

seniorenorganisaties via

2008-2013

hierin bevoorrechte partners blijven. Maar ook zal er
overleg plaatsvinden en samenwerking gezocht worden

1. Organisatie jaarlijkse
De kwaliteit en aantrekkelijkheid van de jaarlijkse

Bij de ontwikkeling en realisatie van deze evenementen
en projecten zal steeds een samenwerking gezocht

Operationele doelstelling 6

(Provinciale Sportdienst +

Maatregelen

gezonde beweging. Deze initiatieven zullen variëren van

via infovergaderingen,

2008-2013
Het bestendigen van de ondersteuning van een jaarlijks

Bloso)

2 000,00 euro

grootschalige evenementen tot eerder kleine en lokale

2008-2013

Budget

1. Samenstellen
organisatiewerkgroep

2009-2013

2. Toegankelijke sporttakken
vermelden op de flyer

Maatregelen

tot permanente sportbeoefening of op zijn minst tot

initiaties

provinciale seniorensportdag.

direct mailing

Er

zal

getracht

worden

om

het

aanbod

van

seniorenvriendelijke sporten steeds te vernieuwen en
ook zal er extra aandacht besteed worden aan de senioren
2008-2013

1 000,00 euro

met een handicap.

(budget vorming)
2008-2013

500,00 euro

Verder zal de provincie Limburg, in de mate van het

2. Eventueel instellen van

mogelijke en met behoud van de provinciale eigenheid,

een max. aantal

ook blijven inspelen op sportpromotionele initiatieven

deelnemers om de
kwaliteit te bewaken

van de Vlaamse overheid (minister van Sport, Bloso).
2008-2013
De initiatieven die in de komende zes jaar geprogram-

3. Gevarieerd aanbod van

meerd staan zijn:

actieve en minder
actieve sporttakken

• Limburgse seniorensportdag
2008-2013

• Provinciaal netbalcircuit voor senioren
• Promotie van seniorvriendelijke, nieuwe en/of

4. (Beperkt) aanbod van
niet-sportieve activiteiten

minder gestructureerde sporttakken
2008-2013

5. Bevraging bij de
deelnemers aan de
seniorensportdag naar leeftijd,
beroepsbezigheid en
tevredenheid
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samenwerking
4 “Sport-voor-Allen”-promotie
4.1 Geschiedenis en motivatie

Samen
werking

• Een aantal sportpromotionele initiatieven zijn

4.2 Swot-analyse

• Sinds jaar en dag wordt er tijdens de

middagpauze ook zaalvoetbal gespeeld. De

Sterke punten

noemer en kunnen best onder de algemene

deelnemers hieraan krijgen een afwijking van

Sportdag provinciepersoneel

noemer sport-voor-allen geplaatst worden.

de stamtijden tot 14.00u. (i.p.v. 13.30u.). Ook

• Organisatorische competentie.

• In 1982 startte het Provinciaal Sportcentrum

is er een wielergroep die wekelijks tijdens het

• Jaarlijks wisselende locatie is aantrekkelijk voor de deelnemers en biedt de

moeilijk onder te brengen onder één specifieke

Dommelhof met een uitgebreid

fitnessprogramma voor de individuele

Samen
werking

weekend gaat fietsen.

• Sinds 1983 werd een jaarlijks volleybaltornooi

mogelijkheid om steeds nieuwe sportvormen aan te bieden.
contacten in de werksfeer.

georganiseerd voor de beheerraden van de

deelnemers per week deel aan de verschillende

gemeentelijke sportraden. Sedert 2000 is dit

cursussen. Dit project werd overgeheveld naar

tornooi uitgebreid tot een sportdag met een

de gemeente Neerpelt.

ruimer aanbod en staat deze sportdag ook open

• Organisatorische competentie.

voor de raden van bestuur van de provinciale

• Gemotiveerde deelnemers (want zij schrijven in).

sportfederaties.

• Mekaar ontmoeten op een ongedwongen manier is positief voor latere onderlinge

promotiecampagne van de provincie Limburg.
Deze actie groeit uit tot een klassieker met

• Sinds 1993 organiseert de Provinciale

gemiddeld 25 000 deelnemers. Na 15 jaar wordt

Sportdienst i.s.m. PRIC een sportdag voor

dit initiatief in 1998 stopgezet.

allochtone vrouwen. De jongste jaren is deze

• PR-moment voor de Provinciale Sportdienst.
(Middag)sport voor het provinciepersoneel

contacten in de werksfeer.
• PR-moment voor de Provinciale Sportdienst.
Sportdag sportraden en sportfederaties

sportdag uitgegroeid tot een Limburgse

• Organisatorische competentie.

sedert 1990. Aanleiding was de viering van 150

sportdag waarin Vlaamse vrouwen

• Gemotiveerde deelnemers (want zij schrijven in).

jaar scheiding van de beide Limburgen in 1989.

en vrouwen van etnisch-culturele

• Jaarlijks wisselende locatie is aantrekkelijk voor de deelnemers en biedt de

In dat feestprogramma was toen o.a. ook een

minderheden samen sporten. Het

sportdag gepland. De eerste drie jaren gold de

aantal deelnemers evolueerde van 160

sportdag als een werkdag (groei van 300 tot 600

in 1993 tot 600 in 2006.

• De personeelssportdag wordt georganiseerd

deelnemers). Sinds 1993 moeten de deelnemers

• Een provinciale rondvraag in

verlof inschrijven. Het aantal deelnemers ligt

2007 in de Limburgse sportwereld

sindsdien gemiddeld tussen 150 en 200.

(Algemene Vergadering Provinciale

• Tijdens de middagpauze werden in het verleden

Sportraad) geeft aan dat

middagpauze. Eventuele kostprijs voor de huur
van een tent is te groot in verhouding tot de
ganse sportdag.

Kansen

• Mekaar ontmoeten op een ongedwongen manier is positief voor latere onderlinge

midlifer. Op korte tijd namen gemiddeld 1 000

• Limburg Fietst is in 1984 de eerste grote

• Grote binnenaccommodatie nodig i.f.v. de

mogelijkheid om steeds nieuwe sportvormen aan te bieden.
• Mekaar ontmoeten op een ongedwongen manier is positief voor latere onderlinge
contacten in de werksfeer.
• PR-moment voor de Provinciale Sportdienst.
Vrouwensportdag
• Samen sporten tussen allochtone en Vlaamse vrouwen is een grote stimulans tot
wederzijds respect.

(Middag)sport voor het provinciepersoneel
• Permanent sportaanbod creëren in
gemeentelijke en/of private sportcentra in de
buurt.
Sportdag sportraden en sportfederaties
• Actieve inbreng gemeentelijke sportraad
(organiserende gemeente) en sportfederaties
(begeleiding sporttakken) kan leiden tot een
grotere affiniteit met de organisatie.
Vrouwensportdag
• Het bevorderen van lokale samenwerking tussen
OCMW’s, integratie- en sportdiensten i.f.v.
gemeenschappelijk busvervoer/inschrijvingen.
• Inspelen op sportspecifieke trends en nieuwe
rages.
• Stimuleren om in de gemeente en/of in de eigen
vrouwenwerking permanent sportactiviteiten

reeds verschillende

de organisatie van

• Positieve samenwerking met PRIC (inclusiefbeleid/diversiteit).

voor alle vrouwen te organiseren (via Vlabus-

sportieve activiteiten

een provinciale

• Actieve deelname van de deelneemsters.

sportbegeleiders).

aangeboden aan het

vrouwensportdag

• Lage instapdrempel door groepsinschrijvingen.

personeel zoals:

een belangrijk

• Aantrekkelijk sportprogramma.

onderhoudsgym

initiatief is.

• Samenwerking met een lokale partner.

Bedreigingen
Sportdag provinciepersoneel

(begeleiding via Vlabus),
start-2-run, Nordic

Zwakke punten

Walking.

Sportdag provinciepersoneel
• Verplichte 50%-aanwezigheidsregel in het provinciehuis geeft niet iedereen de
kans om mee te doen.
• Relatief lage deelname (20 à 25%).

• Een te gering aantal deelnemers zou op termijn
kunnen leiden tot een afschaffing van de
sportdag.
• Datum valt al enkele keren samen met de
sportdag van de technische diensten.

(Middag)sport voor het provinciepersoneel
• Aanbod is afhankelijk van specifieke trends.
• Sporten tijdens de middagpauze vraagt meestal een afwijking van de werkuren
(langere middagpauze).
• Korte initiaties geven niet altijd een blijvend resultaat (deelnemers stoppen vaak

Sportdag sportraden en sportfederaties
• Een te gering aantal deelnemers zou op termijn
kunnen leiden tot een afschaffing van de
sportdag.

als ze alleen moeten verder sporten).
Sportdag sportraden en sportfederaties
• Relatief weinig deelnemers.
• Oudere leden haken sneller af.
Vrouwensportdag
• Relatief beperkte duur van de sportdag. Vrouwen met jonge kinderen willen tijdig
weer thuis zijn.
• Organisatie moet volledig gestuurd worden via deelname in groepen (met

106

Vrouwensportdag
• Te groot aantal deelnemers kan de kwaliteit in
gedrang brengen.
• Aantal geschikte locaties beperkt omwille van de
steeds toenemende omvang van het evenement
en de nood aan een grote binnenruimte
(middagpauze en afsluiting).

voorinschrijvingen) Een instuifformule is niet mogelijk.
sportBeleidsplan
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Samen
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4.3 Doelstellingen

4.4 Toekomstvisie

Strategische doelstelling 1

Operationele doelstelling 3

Strategische doelstelling 3

Het op een sportieve en ongedwongen manier

Het provinciepersoneel krijgt de gelegenheid om een

Via de organisatie van sportieve evenementen de

zijn en die evenzeer de nodige aandacht verdienen:

samenbrengen van de personeelsleden om op die manier

fitheidstest af te leggen

integratie bevorderen van de allochtone bevolking.

provinciepersoneel, de leden van de Provinciale

Indicatoren: nota deputatie, organisatie

Operationele doelstelling 1

Naast de doelgroepen jongeren en senioren, zijn er nog

andere bevolkingsgroepen, die niet leeftijdsgebonden

kennis te maken met allerhande sporten, een aanzet te

geven tot permanente sportbeoefening, maar vooral ook

Sportraden,

om de onderlinge contacten te bevorderen.

Operationele doelstelling 1

Periode – Timing

Budget

1. Overleg met de

Bestendigen van de organisatie van een jaarlijkse

Bestendigen van de organisatie van een jaarlijkse

Vriendenkring

Indicatoren: nota deputatie, organisatie

2008

initiatieven blijven nemen naar doelgroepen die niet
louter onder de categorie jongeren of senioren vallen,

Maatregelen

2. Praktische organisatie

deelnemersaantal van 150.

voor provinciepersoneel

2008

7 500,00 euro

Indicatoren:
nota deputatie, organisatie, 150 deelnemers
Budget

1. Jaarlijkse praktische
4 000,00 euro

Periode – Timing

Budget

uiteraard ook met de bedoeling hen aan te zetten tot

2008-2013

8 000,00 euro

sportbeoefening of op zijn minst tot gezonde beweging.

		

(via LHS)

Deze initiatieven zullen variëren van grootschalige

1. Praktische organisatie

3. Onderzoeken of het

evenementen en projecten tot eerder beperkte acties,

haalbaar is om dit

gaande van provinciale sportdagen tot kleinschalige

pilootproject uit te breiden

initiatieven naar het provinciepersoneel.

naar de ganse Limburgse
2008-2013

worden in een ander hoofdstuk besproken.
De provincie Limburg wil in de toekomst dan ook

sportdag voor het provinciepersoneel met een minimaal

organisatie

gezinnen,

sportdag voor allochtone en autochtone vrouwen.

personeelsdirectie en

Periode – Timing

allochtonen,

De doelgroep personen met een handicap of beperking
Maatregelen

Maatregelen

vrouwen,

enzovoort.

bevolking

De initiatieven naar het provinciepersoneel en de leden
2009-2010 10 000,00 euro

van de Provinciale Sportraad zullen volledig in eigen regie
worden aangeboden. Bij de ontwikkeling en realisatie

Operationele doelstelling 2

van evenementen en projecten naar grotere doelgroepen

Strategische doelstelling 2

zal er steeds een samenwerking gezocht worden met

Op regelmatige tijdstippen aanbieden van sport tijdens

andere belangrijke actoren in het sportieve werkveld.

de middagpauze en het blijven stimuleren van sport in

Het op een sportieve en ongedwongen manier

Bloso en de gemeentelijke sportdiensten zullen hierin

het algemeen voor het provinciepersoneel.

samenbrengen van de raden van bestuur van de lokale

bevoorrechte partners blijven.

sportraden en de provinciale sportfederaties om op die

Maar ook zal er overleg plaatsvinden en samenwerking

manier kennis te maken met allerhande sporten, maar

gezocht worden met andere provinciale diensten die

vooral ook om de onderlinge contacten te bevorderen.

met de respectievelijke doelgroepen te maken hebben,

Indicatoren: nota deputatie, organisatie
Maatregelen

Periode – Timing

Budget

zoals de Dienst Gezondheid, de Integratiedienst, de

Operationele doelstelling 1

1.Overleg met de

personeelsdienst, enzovoort.

personeelsdirectie
en Vriendenkring

Verder zal de provincie Limburg, in de mate van het
2008-2013

2. Jaarlijkse praktische
organisatie

2008-2013

1 500,00 euro

Bestendigen van de organisatie van een jaarlijkse

mogelijke en met behoud van de provinciale eigenheid,

sportdag voor de raden van bestuur van de gemeentelijke

ook blijven inspelen op sportpromotionele initiatieven

sportraden en de provinciale sportfederaties met een

van de Vlaamse overheid (minister van Sport, Bloso)

minimaal deelnemersaantal van 100 en met oog voor

zoals Sporttak in de kijker, het Sportlint, Sportmix

geregelde programmavernieuwing.

enzovoort.

Indicatoren: nota deputatie, organisatie

De initiatieven die in de komende zes jaar
geprogrammeerd staan zijn:

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Jaarlijkse praktische
organisatie

• Sportdag voor het provinciepersoneel
• Middagsport voor het provinciepersoneel

2008-2013

2 500,00 euro

• Fitheidstest voor het provinciepersoneel (met
eventuele uitbreiding naar de Limburgse

2.Jaarlijkse evaluatie van
het programma

bevolking)
		

• Sportdag voor de leden van de Provinciale
Sportraad en Gehandicaptensportraad
• Vrouwensportdag
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samenwerking
5 Uitreiking Limburgse
Sportprijzen

Samen
werking

5.1 Geschiedenis en motivatie

• De uitreiking van de Limburgse Sportprijzen

Samen
werking

5.2 Swot-analyse

5.3 Doelstellingen

Sterke punten

Kansen

Strategische doelstelling 1

Uitreiking provinciale sportprijzen

Uitreiking provinciale sportprijzen

Via de uitreiking van de provinciale sportprijzen een

gebeurt sinds 1982. De Limburgse Laurier is
de trofee voor de beste sportfiguur van het

afgelopen jaar. Sinds 1996 wordt er ook een

• Unieke trofeeën (slechts eenmalig te winnen).

• Pleiten bij de deputatie voor budgetverhoging.

duidelijke erkenning geven aan de Limburgse topsporters

trofee uitgereikt aan de beste sportploeg van

• Nadruk op de laureaten (randanimatie is

• Optimaliseren van de organisatieformule.

waarbij de provincie Limburg zich als een sportieve

• Samenwerking met externe partners.

provinciale overheid profileert.

het afgelopen seizoen. In 1997 kwam er een

ondergeschikt).

trofee voor de meest beloftevolle jongere

• Erkenning van de Limburgse topsporters.

bij. Ondertussen wordt er ook nog een

• PR-moment voor de provincie Limburg.

G-sporttrofee uitgereikt. Sinds 1992 worden ook

• Integratie van een G-sporttrofee.

verdienstelijke bestuursleden van gemeentelijke

• G-sporters komen ook in aanmerking voor de

sportraden en provinciale, landelijke of

200 tot 350, al naargelang de organisatieplaats.
• De uitreiking van de Limburgse sportprijzen
gebeurt in volledig eigen regie. In 2002
(trofeeën 2001) werd er eenmalig samengewerkt
met TV Limburg en Het Belang van Limburg.

• Is een unieke huldiging in Vlaanderen.
• Deelnemers kijken uit naar deze ontvangst.
• Erkenning van de sporters met een mentale
handicap.
• PR-moment voor de provincie Limburg.

Bestendigen en optimaliseren van de organisatie van de
jaarlijkse uitreiking van de provinciale sportprijzen.
Indicator: organisatie

Uitreiking provinciale sportprijzen
• Uitreiking van sporttrofeeën door andere

trofee).

• PR-moment voor de provincie Limburg.

teweeg brengen.

organisatie

2. Optimaliseren van de organisatieformule		

• Visie van de mediapartners wijkt af van de

Operationele doelstelling 2

oorspronkelijke visie (en het reglement) van de
Het kiezen van de laureaten op een meer professionele
manier laten gebeuren.
Huldiging atleten Olympische Spelen + Paralympics

Uitreiking provinciale sportprijzen

• De eigenheid en de profilering van de provincie

Indicator: vakjury

• Beperkt budget.

Limburg kan in het gedrang komen bij een

• Niet-professionele regie.

intense samenwerking met externe partners.

Provinciale Sportdienst.

• Niet-professionele jurering.

1. Samenstellen van

• Nooit zeker van de aanwezigheid van de

een vakjury

Olympische Spelen en Paralympics worden
telkens gehuldigd door de Provinciale

sportwereld (Algemene Vergadering

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

2008

1 000,00 euro

laureaten.
• Weinig persbelangstelling.

2. Verzamelen van de
prestaties via o.a. kranten

Sportdienst.
• Uit een enquête uit 2007 in de Limburgse

19 500,00 euro

intense samenwerking met externe partners.

Olympics worden jaarlijks gehuldigd door de
• De Limburgse deelnemers aan de vierjaarlijkse

2008-2013

Budget

• De eigenheid en de profilering van de provincie

Zwakke punten

georganiseerd met o.a. een fototentoonstelling
• De Limburgse deelnemers aan de Special

Periode – Timing

1. Jaarlijkse praktische

provincie (bijv. éénmalige laureaten).

• N.a.v. de 25ste uitreiking van de Limburgse

Maatregelen

organisaties kan een versnippering en devaluatie

Limburg kan in het gedrang komen bij een
Huldiging atleten Olympische Spelen + Paralympics
• Erkenning van de Limburgse topsporters.

van alle laureaten.

• Samenwerking met externe partners

Huldiging atleten Special Olympics

de 2de maal verkozen (dus geen eenmalige

Laurier werd in 2007 een feestprogramma

Huldiging atleten Olympische Spelen + Paralympics

Bedreigingen

Op uitdrukkelijke vraag van de mediapartners
werden Kim Clijsters en Stefan Everts toen voor

Operationele doelstelling 1

verschillende trofeeën.

nationale sportfederaties in de hulde betrokken.
Het aantal genodigden is select en varieert van

• Samenstellen van een vakjury.

Huldiging atleten Special Olympics

en websites

2008-2013

• Wisselende persbelangstelling.

Provinciale Sportraad) blijkt dat de uitreiking
van sportprijzen een absolute taak is van de
provincie.

Huldiging atleten Olympische Spelen + Paralympics
• Wisselende persbelangstelling.

• Gedurende een aantal jaren werden ook
de sportploegen van de hoogste nationale
afdelingen uitgenodigd, gekoppeld aan een
huldiging van de kampioenenploegen.
• Voorts vinden er ook sporadische huldigingen
plaats van uitzonderlijke sportprestaties.
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Operationele doelstelling 3

Operationele doelstelling 1

5.4 Toekomstvisie

De authenticiteit van de trofeeën minimaal behouden.

Bestendigen van de organisatie van een jaarlijkse

De komende jaren zal een vernieuwde aanpak doorgevoerd worden omtrent

huldiging van Special Olympics-atleten.

huldigingen en ontvangsten van Limburgse (top)sporters. Op die manier wil

Indicatoren: unieke trofeeën, eenmalige laureaten,

het provinciale sportbeleid de draagfunctie die topsporters hebben in het kader

Indicator: organisatie

nieuwe categorie

van sportpromotie versterken en verruimen. De rol die topsporters binnen het
provinciale sportbeleid spelen zal voornamer worden. De heroriëntering van

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Optimaliseren van

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

de aanpak rond de Limburgse Sportprijzen is hiervan een voorbeeld.

1. Jaarlijkse praktische

het reglement

organisatie

2008

2. Een trofee voor

2008-2013

5 000,00 euro

2. Financiële ondersteuning

‘verdienstelijke carrière’

van de atleten en

toevoegen

2008

1 500,00 euro

begeleiders

2007 en 2013

10 000,00 euro

		

(via LHS)

Operationele doelstelling 4
Strategische doelstelling 3
Mediapartners betrekken bij de hele organisatie of eerder
Via de huldiging van de olympische atleten een duidelijke

beperkt via de vakjury of via een publieksjury.

erkenning geven aan de Limburgse topsporters waarbij
Indicatoren : verslagen werkgroep, samenstelling vak-

de provincie Limburg zich als een sportieve provinciale

en/of publieksjury

overheid profileert.

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

Operationele doelstelling 1

1. Overleg plegen met
de belangrijkste
Limburgse media

Bestendigen van de organisatie van een vierjaarlijkse
2008/2009

Indicator: organisatie

2. Organisatie van een
werkgroep

huldiging van olympische atleten.

2008/2009
Maatregelen

Periode – Timing

Budget

2008 + 2012

3 000,00 euro

1. Praktische

Strategische doelstelling 2

organisatie

Via de huldiging van Special Olympics-atleten een
duidelijke erkenning geven aan de Limburgse sporters
met een mentale handicap waarbij de provincie Limburg
zich als een sportieve provinciale overheid profileert.
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6 Integratie via sport

6.1 Geschiedenis en motivatie
Met

als

doelstelling

maatschappelijk

6.2 Swot-analyse

6.3 Doelstellingen

Sterke punten

Strategische doelstelling 1

kwetsbare

In twee steunpunten is er een beperkte verzelfstandiging van de +14 jaar. In Heusden-Zolder

Limburgse jongeren een aantal waarden bij te brengen

is er een boksclub opgericht en aangesloten bij de plaatselijke sportraad. In Maasmechelen

die hun integratie in onze samenleving bevorderen, werd

is de club niet meer aangesloten bij de lokale sportraad. Beide clubs organiseren wekelijks

• Externe samenwerking met de gemeenten.

Het project ’OpBoksen’ steviger verankeren in de

in maart 1994 het provinciaal project ‘OpBoksen’ gestart.

een eigen training, waarbij een eigen trainer instaat voor de begeleiding.

• Samenstelling gemeentelijke stuurgroepen, vrije

steunpunten.

boksanimator) werden met de steun van het Ministerie

Jaarlijks worden ruim 250 uren boksinitiatie gegeven tijdens diverse sportdagen,

• Het bereiken van de doelgroep en het bijbrengen

van Tewerkstelling en Arbeid in dienst genomen door

sportkampen en sportacademies. Hierbij kregen honderden jongens en meisjes de kans

de vzw Limburgs Huis voor de Sport. Voor de materiële

om met de bokssport kennis te maken. Deze lessen worden gegeven door jongeren uit het

• Lage instapdrempel

De steunpunten stimuleren om de werking –14 jaar uit

uitrusting werden in een beginfase financiële middelen

project.

• De trainer geeft zelf les in alle steunpunten en

te breiden

keuze lokale partners.

Twee halftijdse projectmedewerkers (1 regent l.o. en 1

Operationele doelstelling 1

van maatschappelijke waarden.

kent dus iedereen.

ter beschikking gesteld door het Impulsfonds.

Indicator: aantal trainingen

Essentieel voor de continuïteit is de aandacht voor de vorming en opleiding tot vrijwilligers/
Naast Genk, waar een gelijkaardig gemeentelijk project

assistenten/hulptrainers van jongeren uit het project. Binnen het project zijn er momenteel

loopt met dezelfde boksanimator, zijn er in 2007 nog vier

zes initiators, twee trainers B en één trainer A actief.

Zwakke punten
Maatregelen

Periode – Timing

• Groot verloop van deelnemers.

1. Ieder steunpunt

Extra aandacht blijft ook nodig aan de opvolging van jongeren vóór en na de

• Belang en invloed trainer is té groot.

organiseert wekelijks

bokstrainingen.

• De impact van de provincie op de steunpunten

minimaal twee

terug te vinden zijn in de gangbare sportclubs worden

Verantwoording op basis van gegevensverzameling zoals enquête, discussie specialisten,

• Wisselend succes interclubontmoetingen/

via de plaatselijke partners – sportdienst, jeugddienst,

cijfermateriaal, trends, evoluties,… en in functie van de kerntaken van de Provinciale

integratiedienst,

Sportdienst.

steunpunten in Limburg : Dilsen-Stokkem, HeusdenZolder,

Houthalen-Helchteren

en

Maasmechelen.

Een hoog percentage niet-Belgen is telkens de

is beperkt.

gemeenschappelijke factor. Jongens en meisjes die weinig

preventiedienst,

buurtwerking

en

jongerenwerking - gestimuleerd om een sportieve
inhoud te geven aan hun vrije tijd. De grote uitstraling

provinciale trainingen.

maatschappelijke vaardigheden.

lesgever ter beschikking

25 uur/week en ongeveer 200 deelnemers/week). Voor de
-14-jarigen worden er jaarlijks 10 interclubontmoetingen
en een afsluitende sportdag georganiseerd tussen de
verschillende steunpunten. Wekelijks is er één provinciale
training voor gevorderen +14 jaar en één provinciale

(160 u.)

2008-2013 4.500,00 euro

		

(via LHS)

Kansen
Operationele doelstelling 2
• Jongeren kansen geven om een opleiding te
volgen.
• Tewerkstellingskansen voor nieuwe trainers.

Wekelijks zijn er 18 verschillende bokstrainingen (samen

Provinciale Sportdienst

• Omslachtige financiële afhandeling

van sportieve en motorische vaardigheden en anderzijds
in het creëren en verbeteren van sociale contacten en

–14-jarigen. De
stelt hiervoor gratis een

van de bokssport is een geschikt middel om jongeren te
bereiken en te begeleiden enerzijds in de ontwikkeling

bokstrainingen voor de

• Wisselend succes verzelfstandiging +14 jaar.
gelegenheidslesgevers.

Budget

De samenwerkingsverbanden verder stimuleren tussen
de provincie Limburg, de steunpunten en de trainers.

• Boksen promoten tijdens de talrijke
schoolsportdagen.

Indicator: aantal teamvergaderingen

• Mogelijkheden om het aantal steunpunten uit te
breiden.
• Jongeren overtuigen om mee in een positief
verhaal te stappen.

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Minstens twee maal
per jaar een
teamvergadering per

sparring voor +14 jaar.

Bedreigingen

steunpunt

2008-2013

500,00 euro

		

(via LHS)

• Zapgedrag van jongeren.
• Jongeren zijn allergisch voor de termen zoals

Strategische doelstelling 2

project, kansarm, maatschappelijk kwetsbaar…
• Negatieve artikels en vooroordelen omtrent

De werking optimaliseren

allochtonen en leren ‘vechten’.
• Hoofdtrainer zou kunnen weggaan.
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Operationele doelstelling 1

Operationele doelstelling 3

6.4 Toekomstvisie

Opleiding initiator/trainer stimuleren.

Het lesgeversteam uitbreiden met een bijkomende ‘vaste’

Met

bokstrainer.

Limburgse jongeren een aantal waarden bij te brengen

integratiedienst,

die hun integratie in onze samenleving bevorderen,

jongerenwerking - gestimuleerd om een sportieve

werd in maart 1994 het provinciaal project ‘OpBoksen’

inhoud te geven aan hun vrije tijd. De grote uitstraling

gestart.

van de bokssport is een geschikt middel om jongeren te

Indicator: VTS-opleidingen

Indicator:bijkomende trainer
Maatregelen

Periode – Timing

Budget

doelstelling

maatschappelijk

kwetsbare

preventiedienst,

buurtwerking

en

Maatregelen

kandidaten en traject-

1. Door het bundelen

Naast Genk, waar een gelijkaardig gemeentelijk project

van sportieve en motorische vaardigheden en anderzijds

begeleiding indien

van lessenreeksen

loopt met dezelfde boksanimator, zijn er in 2007 nog vier

in het creëren en verbeteren van sociale contacten en

en losse opdrachten

steunpunten in Limburg : Dilsen-Stokkem, Heusden-

maatschappelijke vaardigheden.

een halftijdse trainer in

Zolder,

2. De inschrijvingsgelden

dienst nemen via VLABUS

Een hoog percentage niet-Belgen is tevens de

De provincie Limburg wil in de toekomst het project

en verplaatsingsonkosten

(loonkost: 1 800,00 euro/maand te verminderen met

gemeenschappelijke factor. Jongens en meisjes die weinig

steviger verankeren in de vijf steunpunten en de werking

van de kandidaat

inkomsten gefactureerde lesopdrachten)

terug te vinden zijn in de gangbare sportclubs worden

van de –14 jarigen verder uitbreiden tot minstens wekelijks

2008-2013

worden terugbetaald

Budget

via de plaatselijke partners – sportdienst, jeugddienst,

1. Voorselectie valabele

nodig

Periode – Timing

als

jaarlijks 2009-2013 10 000,00 euro

bij het behalen van een

		

via LHS)

diploma

bereiken en te begeleiden enerzijds in de ontwikkeling

Houthalen-Helchteren

en

Maasmechelen.

twee trainingen per steunpunt. De provincie zal via de
vzw Limburgs Huis voor de Sport hiervoor een lesgever
ter beschikking stellen en regelmatig overleg plegen met

(initiator 50u. = 125,00 euro + km)

2. Door promotie boksen

2008-2013

500,00 euro

		

via LHS)

Operationele doelstelling 2

de verschillende gemeentelijke stuurgroepen.

voor schoolsportdagen
het aantal opdrachten

De provincie Limburg wil ook de werking optimaliseren

uitbreiden …

door de opleiding tot initiator of trainer te stimuleren.

(250 lesuren x 6,00 euro + km)

Inschakeling en verloning van lesgevers en bokstrainers
verbeteren.

Om de slaagkansen te vergroten zal er een voorselectie

2008-2013

3 000,00 euro

valabele kandidaten zijn onder de deelnemers van

		

(via LHS)

‘OpBoksen’ en zal na het behalen van het officieel
diploma bij de Vlaamse trainersschool het cursusgeld
terugbetaald worden. Verder zullen er stappen genomen

Indicator: contracten via Vlabus

worden om het lesgeversteam uit te breiden met een
bijkomende ‘vaste’ lesgever.

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Informeren lesgevers,
lesgeversfiches
verzamelen, lesgeverscontracten via VLABUS.
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7 Vorming

7.1 Bijscholing bestuurs- en
begeleidingskader van clubs en scholen
7.1.1 Geschiedenis en motivatie

7.1.2 Swot-analyse
Sterke punten

Sinds 2003 organiseert de Cel Sportvorming jaarlijks 20 à

recreatiesportfederaties stimuleert op zijn beurt de

25 bijscholingen voor bestuurders van clubs en federaties.

deelname van bestuurders aan vormingsinitiatieven.

We spreken over 3 mogelijke vormingsmogelijkheden:

Via het decreet op de federaties en het ‘Sport-Voor-Allen‘-

• Sportac biedt een uitgebreid aanbod aan.

-Dit zijn enerzijds Sportac-bijscholingen (een organisatie

decreet worden federaties en gemeenten nogmaals

• De provincie verzamelt alle vormingsinitiatieven

van Bloso, Vereniging van Vlaamse Provincies en

gestimuleerd om vormingen te organiseren voor hun

Vlaamse Sportfederatie). Dit zijn vaste items die

medewerkers.

in een brochure die 2 maal per jaar wordt
verspreid in de sportwereld.
• Gemeenten, steden en federaties zijn vragende

jaarlijks terugkeren zoals vergadertechnieken, eventboekhouding,

De gemeente, stad of federatie staat in voor de

werven van vrijwilligers,…). Dit aanbod is divers maar

plaatselijke organisatie en publiciteit. De Provinciale

• Het aanbod van de provincie is zeer actueel.

wordt onvoldoende snel geactualiseerd waardoor de

Sportdienst zorgt voor de inhoudelijke invulling

• Positieve ervaringen met eigen lesgevers.

interesse hierdoor vermindert.

en ondersteunt de publiciteit via de uitgave van de

• De scholen zijn een ideaal kanaal om alle

management,

media-management,

provinciale sportvormingsbrochure die 2 maal per jaar
-Anderzijds biedt de Provinciale Sportdienst een

partij voor vormingsinitiatieven.

jongeren te bereiken.

verschijnt, website, nieuwsbrief, de Nieuwe Limburger

eigen aanbod aan dat flexibel inspeelt op de actualiteit

en De Zondag.

zoals nieuwe wetgevingen (vrijwilligerswerk, v.z.w.-

Uit de bevraging van de provinciale sportfederaties
(april 2007) blijkt dat 92% van de federaties de

leiding geven,…).

vormingsinitiatieven kennen, 75% vindt dit zeer

en op een te hoog niveau waardoor er geen
betrokkenheid van de deelnemers meer is.

-Op vraag van lokale sportdiensten stellen we ook

hierover zeer tevreden.

• Onderwerpen worden soms te ver uitgediept.

sprekers ter beschikking voor de Algemene Vergadering

In de discussiegroepen van de Algemene Vergadering

• Men moet te vroeg inschrijven als plaatselijke

van gemeentelijke sportraden. We willen hierbij de

van de Provinciale Sportraad (2007-04-25) werd

organisator voor de Sportac-bijscholingen.

vele vrijwillige bestuurders sensibiliseren voor een

gesteld dat de Provinciale Sportdienst een belangrijke

• Het aanbod is nog te weinig bekend bij het

professioneler management en vormingsmogelijkheden

vormingsopdracht heeft voor de sportsector.
We merken dat scholen zich meer en meer bewust

toegelicht.

worden van de bewegingsproblematiek (lees: sedentaire
problematiek) van de jongeren (slechte conditie,

bevraging).
• Nieuwe wetgevingen doen mensen vragen naar
extra vorming.
• Binnen het subsidiereglement van de
sportfederaties worden extra stimulansen
ingebouwd om vormingen te volgen.
• Informeren, stimuleren en coördineren van
het vormingsaanbod is een kerntaak van de
• Het deelnamebedrag wordt meestal
deelnemer.
• Impulssubsidies voor kwaliteitsbegeleiding van
jongeren.
• Door scholen te sensibiliseren en te adviseren
wordt een groot potentieel aan stimuli gebruikt
en worden vooral de niet sportievelingen
bereikt.

potentiële publiek, te weinig doorstroming naar
het sportveld.

mix van onderwerpen aan die heel praktisch worden

zo professioneel mogelijk te werken (cfr.

terugbetaald door de club of federatie aan de

wetgeving, rookverbod, opmaken clubbeleidsplan,

aanbieden op diverse vlakken. Ook hier bieden we een

• Men beseft dat vorming essentieel is om

provincie Limburg.

Zwakke punten
• Sommige lesgevers doceren te theoretisch

belangrijk en 50% is hierover matig tevreden en 50% is

Kansen

Bedreigingen

• We hebben op vormingsvlak nog weinig
ervaring met scholen.

• De doelgroep van vrijwillige sportbestuurders
heeft weinig tijd.

Met dit aanbod bereiken we jaarlijks een duizendtal

obesitas,…). De Provinciale Cel Sportvorming verzorgde

• De verplaatsing is een drempel vanaf het

vrijwilligers. We ervaren via het groot aantal deelnemers

reeds enkele voordrachten voor oudercomités en specifiek

ogenblik dat de vorming niet in de eigen

dat vrijwilligers in de eerste plaats geïnteresseerd

voor de leerkrachten over deze problematiek. Hier werden

zijn in actuele zaken zoals nieuwe wetgevingen

mogelijke sensibiliseringsacties voorgesteld, over hoe

(vrijwilligerswerk, v.z.w.-wetgeving, rookverbod).

scholen kunnen bijdragen aan bewegingsstimulering

Om deze vormingen extra te promoten biedt de Provinciale

van de leerlingen.

• Het deelnamebedrag is voor sommige

een gratis spreker aan. Dit gratis aanbod werd onlangs

Wanneer we dit aanbod zouden promoten zijn we ervan

• Het vinden van bekwame lesgevers.

uitgebreid naar de sportfederaties. Het provinciaal

overtuigd dat we, via het kanaal van de scholen, de

subsidiereglement voor Limburgse competitie- en

jongeren extra stimuli krijgen om meer te bewegen.

sportBeleidsplan

op de actualiteit.
deelnemers een extra drempel.

Sportdienst jaarlijks iedere Limburgse gemeente of stad
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7.1.3 Doelstellingen

Strategische doelstelling 2

Strategische doelstelling 1

De

Provinciale

Sportdienst

organiseert

Operationele doelstelling 3

Strategische doelstelling 3

jaarlijks

De Provinciale Sportdienst stelt 2 maal per jaar een

De provincie Limburg tracht via de scholen pro actief in

bijscholingen over actuele onderwerpen en stimuleert en

eigen aanvullend vormingsaanbod op, afgestemd op de

te spelen op de sterk stijgende sedentaire levenswijze van

De Provinciale Sportdienst informeert en sensibiliseert

ondersteunt de organisatie van bijscholingen door lokale

actualiteit en op de vraag van de sportsector

de jongeren.

het sportveld over al de relevante opleidingen en

sportdiensten en sportfederaties.
Indicator: aantal eigen bijscholingen

Operationele doelstelling 1

bijscholingen.

Operationele doelstelling 1
Operationele doelstelling 1

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

Via voordrachten aan oudercomités en groepen

De Provinciale Sportdienst geeft via het subsidiereglement

1. De provincie Limburg

leerkrachten willen we de scholen aanzetten om het

De Provinciale Sportdienst informeert het sportveld via

van de sportfederaties extra punten voor leden die een

doet 2 maal per jaar een

bewegingsbewustzijn van de jongeren te vergroten en

promotiedrukwerk met o.a. de sportvormingsbrochure

bijscholing volgen.

bevraging naar vormings-

meer acties te ondernemen om vooral niet sportievelingen

behoeften bij

tot beweging aan te zetten.

die 2 maal per jaar wordt uitgegeven, via een actuele
website, nieuwsbrief, de Nieuwe Limburger en De

Indicator: aantal deelnemende leden

gemeentelijke sportdiensten

Maatregelen

Periode – Timing

Indicator: aantal uitgaven per jaar van vormingsbrochure,

1. Controle via deelnemerslijsten

actualiteit website, aankondigingen in nieuwsbrief,

en vertalen in punten

Budget

adressenbestand

Operationele doelstelling 2
Periode – Timing

tweemaal per jaar
Maatregelen

éénmaal per jaar

de Nieuwe Limburger en De Zondag, actualisatie

Maatregelen

Indicator: aantal voordrachten in scholen

en sportfederaties

Zondag.

Budget

1. Publiciteit van het aanbod

informeert zich 2 maal

(gratis lezingen) naar scholen

per jaar bij andere niet-

via sportvormingsbrochure

sportvormingsactoren en

en specifieke publicitaire

diensten over relevante

acties.

1. Opvragen van alle

De Provinciale Sportdienst verzorgt 2 maal per

bijscholingen in hun

vormingsinitiatieven

jaar, op vraag, de administratieve organisatie voor

aanbod en integreert dit

2. Uitvoeren lezingen

bij de interne (provinciale

lokale sportdiensten en federaties van de Sportac-

eventueel in het sportaanbod

op vraag.

diensten) en externe

bijscholingen

vormingsactoren

2x per jaar

regelmatig

3. Doorverwijzen naar
Indicator: aantal Sportac bijscholingen

2. uitgave van
Periode – Timing

Budget

3. De provincie Limburg

lokale sportdienst

ontwikkelt zelf jaarlijks

om school te

vormingsitems in functie

ondersteunen.

promotiedrukwerk met

Maatregelen

o.a. de vormingsbrochure

1. De Provinciale Sportdienst

van de actualiteit en stelt

in september en januari

informeert de gemeenten

hiervoor lesgevers ter beschikking.

jaarlijks in september

en sportfederaties van de

en januari 		 8.500,00 euro

Sportac-bijscholingen en

tweemaal per jaar 1.000,00 euro

verzamelt de aanvragen voor
website

Budget

tweemaal per jaar

voor- en najaar

de provincie

3. Actueel houden van de

Periode – Timing

2. De provincie Limburg

tweemaal per jaar

permanent
2. De Provinciale Sportdienst

regelmatig

7.1.4 Toekomstvisie
Met de organisatie van bijscholingen voor bestuurders van

4. De provincie Limburg stelt op vraag van gemeenten

sportclubs trachten we het sportkader in onze provincie

en federaties éénmaal per jaar gratis één lesgever ter

te verbeteren. Met een degelijk management van een

beschikking voor één lezing.

sportclub zal de aantrekkingskracht naar jongeren en

4. Aankondigingen in

maakt 2 maal per jaar

nieuwsbrief, de Nieuwe

een planning op van de

verminderen en de kwaliteit van de begeleiding zal

vormingsitems en locaties

toenemen.

in de provincie

Door ons ook te richten naar de begeleiders in scholen

Limburger en De Zondag

permanent

5. Actualiseren van het
adressenbestand

tweemaal per jaar

ieder jaar 3.000,00 euro

volwassenen verhogen. Het drop-out fenomeen zal

bereiken we ook de niet-sportieve jongeren, een zeer
permanent

moeilijk te bereiken doelgroep. In eerste instantie werken
we hier sensibiliserend. We zullen i.s.m. de gemeentelijke
sportdiensten ondersteuningsvormen aanreiken zodat
zoveel mogelijk jongeren op een aangepaste manier met
sport en beweging in contact kunnen komen.
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7.2.1 Geschiedenis en motivatie

7.2.2 Swot-analyse

7.2.3 Doelstellingen

Sinds 2003 organiseren we in nauwe samenwerking met

Sterke punten

Strategische doelstelling 1

Operationele doelstelling 2

ISB (=Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid) een
jaarlijks vormingsprogramma voor al de medewerkers

• Partner ISB heeft veel know how.

De provincie Limburg streeft samen met ISB naar

Samen met ISB en andere vormingsdiensten worden

van de gemeentelijke sportdiensten. Bedoeling is om

• Programma speelt flexibel in op actualiteit.

een professionele omkadering van de gemeentelijke

jaarlijks

flexibel in te spelen op de vormingsnoden van al de

• Gemeentelijke sportdiensten zijn vragende

sportdiensten.

georganiseerd op basis van de noden en behoeften

medewerkers. In het verleden hebben we steeds losse

• Vormingslocaties zijn goed uitgerust.

meer vormingstrajecten gaan uitwerken over een langere

• Algemene tevredenheid over

periode waarbij we resultaatsgerichter werken. We doen

vormingsorganisatie en inhoud.

hier meestal beroep op meerdere vormingsactoren (privé-

• Vormingstrajecten zijn efficiënt.

partners,…) die kennis en ervaring hebben op specifieke

• Permanente voeling met werkveld via ISB-

domeinen. Inhoudelijk zorgen wij dan vooral voor de

Limburg, ISB-commissie zwembaden,

vertaling naar de sportsector. In de toekomst wordt de

ISB-commissie vorming en provinciaal

sportfunctionaris ook nauwer betrokken bij de inhoud

Sportfunctionarissenoverleg.

van de bijscholing voor zijn medewerkers zodat er ook
plaatselijke opvolging zal zijn. Via de ISB-commissie

Zwakke punten

bijscholingen

Operationele doelstelling 1
Indicator: organisatie aantal bijscholingen
Samen

met

ISB

peilen

we

jaarlijks

naar

de
Maatregelen

vormingsbehoeften van de lokale sportdiensten.

Periode – Timing

netwerk van gespecialiseerde
opleidingsinstellingen en

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

lesgevers wiens know how

1. Via de ISB-commissie

kan vertaald worden naar het

zwembaden, de commissie

sportwerkveld

• Bijscholingen zijn soms te theoretisch.

en het jaarlijks

2. Het ontwikkelen en

Uit de bevraging van de provinciale sportfederaties

permanent

• Sportfunctionaris onvoldoende betrokken partij

sportfunctionarissenoverleg

organiseren van nieuwe

(april 2007) blijkt dat 75% van de federaties de

bij inhoudelijke uitwerking bijscholing voor

stemt men jaarlijks het

opleidingen en bijscholingen

vormingsinitiatieven kennen, 75% vindt dit zeer

medewerkers.

programma af op de actuele

in het kader van de

noden. Aanpassing van het

kwaliteitsverbetering van

programma via bevraging

de service en de

en evaluaties binnen

professionalisering van de

belangrijk en 50% is hierover matig tevreden en 50% is

Kansen

In de discussiegroepen van de Algemene Vergadering
gesteld dat de Provinciale Sportdienst een belangrijke
vormingsopdracht heeft voor de sportsector.

Budget

1. Het ontwikkelen van een
Indicator: bevraging en verslagen commissies

samenwerking.

van de Provinciale Sportraad (2007-04-25) werd

en

vorming, ISB Limburg

vorming is er tevens interprovinciale uitwisseling en

hierover zeer tevreden.

ontwikkeld

binnen gemeentelijke sportdiensten.

partij.

onderwerpen aangeboden. In de toekomst zullen we

nieuwe

• Verschillende vormingsactoren op de markt

deze vergaderingen

permanent

lokale sportdiensten

2007-2013

ISB-budget

waarop we beroep kunnen doen.
• Vorming is verplicht in het kader van de
functionele loopbaan.

2. 2 maal per jaar organiseren
van een overleg met de

• Er is nood aan permanente bijscholing.

sportpromotoren vanaf

• Men wil praktisch toepasbare bijscholingen.

2008

2x per jaar

• Nood aan professioneel georganiseerde
sportdiensten.

Bedreigingen
• Sportfunctionarissen hebben weinig tijd.
• Vormingsbudgetten worden kleiner.
• Privé-partners zijn duur.
• Praktische vertaling naar sportveld is moeilijk.
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7.2.4 Toekomstvisie

Operationele doelstelling 3

Operationele doelstelling 1

Het betrekken van de lokale sportfunctionarissen bij de

Voeren van een interactieve en permanente communicatie

beheersvormen,… zorgen ervoor dat lokale sportdiensten

inhoudelijke ontwikkeling, de opvolging en de evaluatie

met de lokale sportdiensten over vormingsaanbod,

permanent geïnformeerd en ondersteund dienen te

van de bijscholingen voor hun medewerkers.

actuele items, evoluties en wijzigingen binnen het

worden. Samen met ISB streven we naar een actuele en

werkveld.

permanente vorming voor de schepenen van sport, de

De

professionele

sportwereld

is

permanent

in

evolutie. Nieuwe decreten, nieuwe regels, nieuwe

Indicator: vergadering met leidinggevenden

beheerders en de sportfunctionarissen.
Indicator: bevraging over kwaliteitsservice

Maatregelen

Periode – Timing

De huidige klanten stellen hoge eisen aan de

Budget

dienstverlening. Hierdoor zullen al de medewerkers

1. Organiseren van

Maatregelen

inhoudelijke sessies

1. Anticiperen op alle

bijscholingstrajecten te volgen die op maat van de diverse

met direct leidinggevenden

mogelijke vragen van

medewerkers wordt samengesteld.

om afstemming en

de lokale sportdiensten

Het professionalisme en het niveau van de dienstverlening

opvolging te verbeteren

via studiewerk en

op het vlak van beheer en promotie zullen hierdoor

per cursus

Periode – Timing

doorverwijzing

per cursus

permanent

Budget

regelmatig

de

kans

krijgen

om

meerdere

stijgen waardoor mensen vlugger tot sport en beweging
zullen komen.

Operationele doelstelling 4

2. Lokale sportfunctionarissen
en vormingsambtenaren

Vanaf 2009 implementeert de sportdienst het IKZ

inlichten over vormings-

(=Integrale

mogelijkheden voor

KwaliteitsZorg)-programma

voor

sportdiensten.

medewerkers sportdienst permanent

Indicator: aankopen programma

3. Pro-actief de
sportfunctionarissen

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Aankopen van

informeren over actuele
items en hun toepassingen		

programma

20082009 15.000,00 euro

		

(via LHS)

		 15.000,00 euro
		

(via LHS)

2. Coördineren van implementatie
van IKZ-programma bij de
gemeentelijke
sportdiensten

2009-2013

jaarlijks

		 8.000,00 euro

Strategische doelstelling 2
Lokale

sportdiensten

informeren

over

relevante

actualiteiten.
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7.3 Sporttechnische bijscholingen

7.3.2 Swot-analyse

7.3.3 Doelstellingen

7.3.1 Geschiedenis en motivatie

Sterke punten

Strategische doelstelling 1

Operationele doelstelling 3

De provincie Limburg ondersteunt de sportfederaties en gemeenten in de communicatie en

Lokale sportpromotoren moeten jaarlijks de kans

organisatie van bijscholingen.

krijgen om op de hoogte te blijven van nieuwe sport- en

Omdat de drempel naar de sporttechnische opleidingen

van VTS (=Vlaamse Trainersschool) voor veel trainers
te groot is (té moeilijk, té veel opleidingsuren,…) tracht
de provincie Limburg deze trainers toch te bereiken via

• Zeer praktische bijscholingen met
demoploegen.

• Maken gebruik van bekende en ervaren
lesgevers.

bewegingsvormen.

Operationele doelstelling 1
Indicator: aantal bijscholingen

kortstondige en praktische bijscholingen. Bedoeling is

• Groot aantal deelnemers bewijst de noodzaak.

dat men hier over bepaalde items veel oefenstof krijgt.

• Vormingslocaties zijn goed uitgerust.

De bijscholingen van de sportfederaties, steden en gemeenten worden opgenomen in de

We richten ons hier vooral naar de jeugdbegeleiders

• Algemene tevredenheid over

provinciale vormingsbrochure van de provincie Limburg.

in de klassieke balsporten. Vroeger lag het initiatief

vormingsorganisatie en inhoud.

vooral bij de Provinciale Sportdienst. Nu is er een nauwe

• Spelen flexibel en snel in op actuele

samenwerking met de betrokken federaties en bepalen
zij de inhoud en stellen de lesgevers voor.

Maatregelen

Indicator: vermelding in de provinciale vormingsbrochure

Budget

van korte en praktische
initiaties voor

bewegingsvormen.
• Het zijn korte bijscholingen.

Periode – Timing

1. Jaarlijks organiseren

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

sportpromotoren

ieder jaar

2 000,00 euro

1. 2 maal per jaar doen we een oproep naar al de
Een nieuwe doelgroep zijn de lokale sportpromotoren

Zwakke punten

federaties en gemeenten en verzamelen we al de

2. Integreren van bijscholingen

bijscholingen

die vooral sporttakoverschrijdende items en nieuwe
sporttakken of bewegingsvormen wensen te volgen om

• Moeilijk om bekende lesgevers aan te trekken.

hun aanbod up-to-date te houden.

• Niet alle federaties zijn geïnteresseerd in

In de provinciale vormingsbrochure worden ook al

• Adressenbestand trainers is moeilijk up to date

in promotieactiviteiten

2 maal per jaar

naar doelgroepen

jaarlijks

1 000,00 euro

Operationele doelstelling 2

samenwerking.
de sporttechnische bijscholingen van de federaties

te houden.

Jeugdtrainers moeten jaarlijks de kans krijgen om mee te evolueren met de laatste nieuwe
ontwikkelingen op sporttechnisch en didactisch vlak.

Er zijn diverse vormingsactoren actief op het vlak van

opgenomen in zoverre ze openstaan voor niet-leden.
In het kader van de impulssubsidies, waarbij het

Kansen

Indicatoren: jaarlijks overleg, organisatie aantal bijscholingen

sporttechnische bijscholingen. Dankzij de uitgave
van de provinciale sportvormingsbrochure krijgen we

accent zal liggen op een kwalitatieve begeleiding van
jongeren, zullen we in de toekomst samen met de

• Impulssubsidies jeugdbegeleiders.

Maatregelen

lokale sportdiensten nieuwe initiatieven ontwikkelen en

• Lokale sportpromotoren vragen

1. Jaarlijks overleg met steden en gemeenten

ondersteunen voor het begeleidend kader van jongeren.
Uit de bevraging van de provinciale sportfederaties

sporttakoverschrijdende items.
• Organiseren op diverse locaties.

Periode – Timing

hierover zeer tevreden.

• Trainers hebben weinig tijd.

In de discussiegroepen van de Algemene Vergadering van

• Trainers en sportpromotoren zijn een

m.b.t. noden en behoeften van vormingsacties

een coördinerende en informerende rol. De provincie

voor jeugdtrainers

ieder jaar

Limburg zal zelf organisatorisch inspelen op actuele

heterogeen publiek.

gemeentelijke sportpromotoren behoefte aan actuele en

bijscholingen voor jeugdtrainers, in te spelen op de

sporttakoverschrijdende items om sport en beweging

plaatselijke noden

voor een diversiteit aan doelgroepen te kunnen

ieder jaar vanaf 2008

aanbieden.
3. Jaarlijks organiseren van korte en praktische
bijscholingen voor jeugdtrainers op diverse

heeft voor de sportsector.

locaties i.s.m. lokale sportdiensten en federaties
4. Actualiseren van het adressenbestand van trainers

sportBeleidsplan

2 500,00 euro

2. Overleg met de sportfederaties om, via praktische

de provincie Limburg een belangrijke vormingsopdracht

126

voor het eerst een totaaloverzicht van het aanbod in

noden voor specifieke doelgroepen. Zo hebben de

Bedreigingen

belangrijk en 50% is hierover matig tevreden en 50% is

de Provinciale Sportraad (2007-04-25) werd gesteld dat

Budget

Limburg. De provincie speelt hier in de eerste plaats

(april 2007) blijkt dat 75% van de federaties de
vormingsinitiatieven kennen, 75% vindt dit zeer

7.3.4 Toekomstvisie

In het kader van de komende impulssubsidies zullen
we inspelen op de toekomstige lokale vraag naar
Ieder jaar

vormingsitems voor jeugdtrainers.

permanent

sportBeleidsplan
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8.1 Natuurgebonden sporten

8.1.1 Geschiedenis en motivatie

8.1.2 Swot-analyse

8.2.3 Doelstellingen

Sterke punten

Strategische doelstelling 1

Sinds 1991 werd er gestart met een gestructureerd

van bos en natuur en de regeling van de organisaties.

overleg tussen sportsector en natuursector. Als eerste

Zo werden een aantal parcours goedgekeurd voor

werd de problematiek rond mountainbike aangepakt,

bepaalde sporten die enkel tijdens gemachtigde

maar al snel volgden de gemotoriseerde sporten, kajak,

organisaties worden benut (= semi-vaste parcours).

oriëntatielopen en ook wandelen en paardensport.

Daarnaast zijn er een aantal afspraken gemaakt inzake

• Externe communicatie met Agentschap

Samen met o.m. afgevaardigden van verschillende

broedseizoen en maximale frequenties van organisaties.

voor Natuur en Bos - afdeling Limburg,

provinciale sportstructuren, het Agentschap voor Natuur

Ook vaste routes worden behandeld tijdens dit overleg.

gemeentelijke sportdiensten en betrokken

sport als milieu/natuur, is er gesleuteld aan duurzame,

Een greep uit de resultaten:

constructieve

▪paardensport - endurance: 10 semi-vaste parcours

inzake

natuurgebonden

sporten.

• Is voor medewerker sportdienst belangrijk deel

▪paardensport – eventing: 15 semi-vaste parcours
▪mountainbiketochten: 41 semi-vaste parcours, 6 vaste

Onder natuurgebonden sporten wordt verstaan:
• mountainbike (routes, toertochten en

Milieu en Ruimtelijke Ordening.

sportstructuren.

en Bos en vertegenwoordigers van adviesraden van zowel
afspraken

• Interne communicatie met diensten 3de Directie

parcours en één netwerk

van zijn takenpakket.

Het informeren, adviseren en bewaken van de
onderwerpgerelateerde sectoren.

Operationele doelstelling 1
Een open, duidelijke en vooral eenvoudige communicatie
voeren met de sportsector en de initiatiefnemers van
planningsprocessen en wetgeving.

• Goede, gestructureerde aanpak via de
werkgroep.

Indicatoren : aantal mails, brieven, vergaderingen

• Reeds langdurige ervaring met de

▪mountainbikewedstrijden: 14 semi-vaste omlopen

mountainbikeproblematiek, maar ondertussen

Maatregelen

▪oriëntatiesport: 69 gebieden met 11 vaste omlopen.

ook met paardensport, oriëntatielopen en

1. Eenvoudig vertalen

• paardensport

Sinds het besluit van de Vlaamse regering inzake

wandelen.

regelgevingen aan

• routes

toegankelijkheid

• eventing: military en crossen

organisatoren van wandelingen geen machtiging meer

en sportsector; organisaties verlopen doorgaans

• endurance: lange afstandswedstrijden

aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

vlot.

• mennen: gespannen

Daarom worden er voor de wandelsport enkel knelpunten

wedstrijden)

• wandelen

van

openbare

bossen,

moeten

en actuele zaken aangepakt.

• Er zijn goede afspraken gemaakt tussen natuur

Periode – Timing

sportsector

Budget

continu

2. Opvolgen en
adviseren plannings-

Zwakke punten

processen en wetgeving

continu

• oriëntatielopen.
Uit de bevraging van de provinciale sportfederaties (april

• Zware belasting van vrijwilligers voor opvolging

Met het begrip ‘natuur’ wordt de open en groene ruimte

2007) blijkt dat 78% van de federaties de ondersteuning

en coördinatie van clubs; risico voor afhaken

zoals bos, natuur, heide, maar ook in sommige gevallen

door de Provinciale Sportdienst van de betreffende

van vrijwilligers.

landbouwgebieden e.d. bedoeld.

sporten kent, gemiddeld 64% vindt dit zeer belangrijk en
zo’n 60% is hierover zeer tevreden.

• Weinig impact bij wandelen wegens het wijzigen
van de wetgeving.

Het bewaken en creëren van voldoende kansen voor
de mountainbikebeoefenaars en organisatoren om als
volwaardig medegebruiker van de natuur te worden
beschouwd.

De toename van de vrijetijd in de laatste decennia
heeft een gevolg voor het bestedingspatroon. Meer

In de discussiegroepen van de Algemene Vergadering

mensen nemen de tijd voor bewegen, sporten en ook

van de Provinciale Sportraad (2007-04-25) werd gesteld

meer mensen vinden de weg tot de natuurgebonden

dat de

recreatie. Zowel georganiseerde als niet-georganiseerde

problematiek te coördineren en te ondersteunen; clubs

sportactiviteiten vinden meer en meer plaats in de natuur

en/of vrijwilligers kunnen dit zelf niet aan en de provincie

en duidelijke afspraken over de sectoren heen hebben

kan meer ‘gewicht in de schaal leggen’.

zich n.a.v. de gevarieerde regelgeving in de afgelopen

Strategische doelstelling 2

provincie een belangrijke taak heeft deze

Kansen
• Het vormen van permanente netwerken voor
mountainbiken.
• Het groeien van de endurance-organisaties.

Bedreigingen

jaren opgedrongen.
• Strenge en ingewikkelde wetgeving.
De verschillende natuurgebonden sporten worden
geregeld en begeleid via de provinciale werkgroep Sport,
Natuur en Ruimtelijke Ordening. In deze werkgroep
werden duidelijke afspraken gemaakt inzake het gebruik

• Toename van natuurgebonden activiteiten en
(massa)manifestaties.
• Uitbreiding van takenpakketten van
erkende federaties ingevolge van Vlaamse
subsidieregelgevingen.
• Lopende en nieuwe planningprocessen vanuit
natuur, landbouw, ruimtelijke ordening, milieu,
toerisme.
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8.1.4 Toekomstvisie

Operationele doelstelling 1
Mountainbikers

kunnen

regelmatig

Operationele doelstelling 1

en

op

een

Paardensportbeoefenaars kunnen regelmatig en op

kwalitatieve manier hun sport beoefenen. Er zijn

een kwalitatieve manier hun sport beoefenen. Er

Strategische doelstelling 4

De Provinciale Sportdienst moet voldoende kansen

Het bewaken en creëren van voldoende kansen voor de wandelaars en organisatoren om als

behouden

volwaardig medegebruiker van de natuur te worden beschouwd.

organisatoren van natuurgebonden sporten om als

voldoende, kwalitatieve vaste en semi-vaste routes ter

zijn voldoende terreinen en routes in Limburg ter

beschikking in Limburg.

beschikking ten behoeve van de verschillende disciplines

Wandelaars kunnen regelmatig en op een kwalitatieve manier hun sport beoefenen.

(semi-vast= vast op kaart, enkel bewegwijzerd na

in de paardensport.
Indicatoren : ten minste 5 routes voor eventing, ten

Indicatoren : tenminste 52 routes en één vast netwerk, de

minste 10 routes voor endurance, aantal uitgebrachte

gemachtigde kalenders

adviezen, de gemachtigde kalenders
Budget

Maatregelen

Periode – Timing

1. Behoud eventingparcours

semi-vaste parcours

continu

2. Kalenders worden jaarlijks

en

beschouwd.

hoofdzakelijk mountainbike, paardensport, wandelen

Deze

natuurgebonden

sporten

zijn

De provincie Limburg moet zorgen voor o.m. het bieden

federaties

van voldoende ruimte (zones, terreinen en routes),
het remediëren van knelpunten en het creëren van

Maatregel

Periode – Timing

Budget

continu

eenvoudige procedures.
Daarnaast moet er aandacht gaan naar het informeren,

Budget

adviseren en het bewaken van de onderwerpgerelateerde

Strategische doelstelling 5

sectoren.

gecoördineerd

Het bewaken en creëren van voldoende kansen voor de oriëntatiesporters en –organisatoren
jaarlijks

om als volwaardig medegebruiker van de natuur te worden beschouwd.

jaarlijks

Operationele doelstelling 1

3. Vastleggen
3. Vormen van netwerken
vaste parcours

beoefenaars

continu
2. Kalenders worden jaarlijks

gecoördineerd

de

Indicatoren : aantal uitgebrachte adviezen, aantal probleemoplossingen d.m.v. bevraging

Knelpunten verzamelen en oplossen
Periode – Timing

voor

en oriëntatiesport.

machtiging en enkel tijdens de activiteit)

1. Behoud en bijsturing

creëren

volwaardig medegebruiker van de natuur te worden

Operationele doelstelling 1

Maatregelen

en

endurancetrajecten

continu
Oriëntatielopers kunnen regelmatig en op een kwalitatieve

2007+2008 17 800,00 euro
4. Begeleiden bij zonevreemde

4. Opvolgen en

terreinen

manier hun sport beoefenen. Er zijn voldoende, kwalitatieve
oriëntatiezones ter beschikking in Limburg.

continu

adviseren planningsprocessen sportdienst

continu

Indicatoren : ten minste 65 oriëntatieloopgebieden,

5. Opvolgen en adviseren
planningsprocessen

gemachtigde kalender

continu

Strategische doelstelling 3
Maatregelen
Het bewaken en creëren van voldoende kansen voor de

Periode – Timing

1. Bestaande kaarten worden verdedigd

continu

2. Kalenders worden jaarlijks gecoördineerd

jaarlijks

3. Opvolgen en adviseren planningsprocessen sportdienst

continu

Budget

paardensportbeoefenaars en –organisatoren om als
volwaardig medegebruiker van de natuur te worden
beschouwd.
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8.2 Watersporten

8.2.1 Geschiedenis en motivatie

Sinds 1991 werd er gestart met een gestructureerd

De verschillende natuurgebonden sporten worden

overleg tussen sportsector en natuursector. Als eerste

geregeld en begeleid via de provinciale werkgroep

werd de problematiek rond mountainbike aangepakt,

Sport, Natuur en R.O. Ten behoeve van kajak werd er een

maar al snel volgden de gemotoriseerde sporten, kajak,

werkgroep opgericht, voor de andere watersporten werd

oriëntatielopen en ook wandelen en paardensport.

de problematiek op maat aangepakt.

Samen met o.m. afgevaardigden van verschillende

In Limburg zijn op dit moment meerdere locaties voor

provinciale sportstructuren het Agentschap voor Natuur

watersporten ter beschikking:

en Bos en vertegenwoordigers van adviesraden van zowel
sport als milieu/natuur is er gesleuteld aan duurzame,
constructieve

afspraken

inzake

• voor waterski: snelvaartzones op kanalen en
Maas, 2 waterplassen

natuurgebonden

• voor jetsport: snelvaartzones op kanalen en

Later meldden zich ook de vertegenwoordigers van de

• voor kajak, kano, roeien: kanalen, Maas en

sporten.
watersporten die meer en meer problemen ondervonden
om hun sport op een legale manier te kunnen
beoefenen.

Maas, 1 waterplas
meerdere plassen
• voor duiken: geen locaties in openlucht, enkel

8.2.2 Swot-analyse

8.2.3 Doelstellingen

Sterke punten

Strategische doelstelling 1

• Interne communicatie met diensten 3de Directie
Milieu en Ruimtelijke Ordening.

werpgerelateerde sectoren.

• Externe communicatie met Agentschap voor
Natuur en Bos - afdeling Limburg, lokale

Operationele doelstelling 1

sportdiensten en betrokken sportstructuren.
• Is voor medewerker Provinciale Sportdienst
belangrijk deel van zijn takenpakket.
• Goede, gestructureerde aanpak via de

Een open, duidelijke en vooral eenvoudige communicatie
voeren met de sportsector en de initiatiefnemers van
planningsprocessen en wetgeving.

werkgroep.
• Reeds ervaring met de watersportproblematiek.

Indicatoren : aantal mails, brieven, vergaderingen

• Zetelen in de Interdepartementale Werkgroep
namens VVP.

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Eenvoudig vertalen

zwembaden
• voor zeilen en surfen: 7 waterplassen

Het informeren, adviseren en bewaken van de onder-

Zwakke punten

regelgevingen aan
sportsector

Onder watersporten wordt verstaan: kajak, kano, roeien,

continu

duiken, zeilen, surfen en de gemotoriseerde watersporten

Uit de bevraging van de provinciale sportfederaties (april

• Zware belasting van vrijwilligers voor opvolging

zoals waterski en jetsport.

2007) blijkt dat 78% van de federaties de ondersteuning

en coördinatie van clubs; risico voor afhaken

2. Opvolgen en

door de Provinciale Sportdienst van de betreffende

van vrijwilligers.

adviseren planningsprocessen

• Er is geen enkele waterplas in Limburg ter

en wetgeving

continu

De toename van de vrijetijd in de laatste decennia heeft

sporten kent, 62% vindt dit zeer belangrijk en 56% is

een gevolg voor het bestedingspatroon. Meer mensen

hierover zeer tevreden.

nemen de tijd voor bewegen, sporten en ook meer mensen

In de discussiegroepen van de Algemene Vergadering

vinden de weg tot de watergebonden recreatie. Zowel

van de Provinciale Sportraad (2007-04-25) werd gesteld

georganiseerde als niet-georganiseerde sportactiviteiten

dat de provincie Limburg een belangrijke taak heeft deze

vinden meer en meer plaats in en op het water en overleg

problematiek te coördineren en te ondersteunen; clubs

over de sectoren heen heeft zich n.a.v. de gevarieerde

en/of vrijwilligers kunnen dit zelf niet aan en de provincie

federatie voor zeilen en surfen kan een meer

om als volwaardig (mede)gebruiker van de watervlakken

regelgeving in de afgelopen jaren opgedrongen.

Limburg kan meer ‘gewicht in de schaal leggen’.

gecoördineerde aanpak op dat vlak bieden.

en bevaarbare waterlopen te worden beschouwd.

beschikking voor het duiken in openlucht.

Strategische doelstelling 2
Kansen
Het bewaken en creëren van voldoende kansen voor de
• De recente oprichting van een provinciale

beoefenaars en –organisatoren van kano, kajak en roeien

• Mogelijke aanpassing van de Vlarem-wetgeving.

Operationele doelstelling 1
Bedreigingen
Kano, kajak en roeien kunnen op regelmatige basis en op
• Strenge en ingewikkelde wetgeving.

een kwalitatieve manier worden beoefend.

• Toename van natuurgebonden activiteiten en
massamanifestaties.
• Uitbreiding van takenpakketten van

Indicatoren : aantal locaties ter beschikking in Limburg,
aantal adviezen

erkende federaties ingevolge van Vlaamse
subsidieregelgevingen.
• Diverse planningprocessen vanuit de diensten
Natuur, Landbouw, Ruimtelijke Ordening,

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Bewaking behoud
locaties

continu

Milieu en Toerisme.
2. Opvolgen en adviseren
planningsprocessen
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samenwerking
Strategische doelstelling 3

Strategische doelstelling 5

8.2.4 Toekomstvisie

Het bewaken en creëren van voldoende kansen voor de

Het bewaken en creëren van voldoende kansen voor de

De Provinciale Sportdienst moet voldoende kansen

beoefenaars en –organisatoren van zeilen en surfen om

beoefenaars en organisatoren van de gemotoriseerde

behouden en creëren voor de beoefenaars en

als volwaardig (mede)gebruiker van de watervlakken te

watersporten om als volwaardig (mede)gebruiker van

–organisatoren van watersporten om als volwaardig

worden beschouwd.

de watervlakken en de snelvaartzones op kanalen en

medegebruiker van de natuur te worden beschouwd.

stromen te worden beschouwd.

Deze watersporten zijn hoofdzakelijk kano, kajak,

Operationele doelstelling 1

roeien, duiken, gemotoriseerde watersporten, zeilen en

Operationele doelstelling 1

surfen.

Zeilers en surfers kunnen regelmatig en op een

De provincie Limburg moet zorgen voor o.m. het

kwalitatieve manier hun sport beoefenen. Iedere

Gemotoriseerde watersporten kunnen op regelmatige

bieden van voldoende kansen en ruimte (watervlakken

sportclub heeft de beschikking over een watervlak.

basis en op een kwalitatieve manier worden beoefend. In

en waterlopen), het remediëren van knelpunten en het

Limburg ten minste één nieuwe locatie creëren.

creëren van eenvoudige procedures.

Indicatoren : Aantal locaties ter beschikking in Limburg,
aantal adviezen
Maatregelen

Periode – Timing

Hoofdprioriteit is het creëren van ten minste één nieuwe
Indicatoren: aantal locaties in Limburg en één nieuw,

locatie voor duiken in openlucht en één voor waterski.

goedgekeurd en vergund watervlak

Daarnaast moet er aandacht gaan naar het informeren,

Budget

het adviseren, het bewaken van de onderwerpgerelaMaatregelen

1. Bewaking behoud
locaties

Budget

teerde sectoren.

2. Overleg met betrokken

2. Opvolgen en adviseren
planningsprocessen

Periode – Timing

1. Waterplassen onderzoeken continu

continu

diensten en instanties

continu

organiseren

continu

Strategische doelstelling 4
3. Realisatie van een plas
Het creëren van kansen voor de beoefenaars en
organisatoren van de duiksport om (buiten) in Limburgse
waterplassen te kunnen duiken.

2013

+ kostprijs

		

PRUP,

eventueel plan-MER,
passende beoordeling
(budget 3de Directie)

Operationele doelstelling 1
In Limburg ten minste één volwaardige duiklocatie in
openlucht creëren.
Indicator : één goedgekeurd en vergund watervlak.
Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Waterplassen
onderzoeken

continu

2. Overleg met betrokken diensten en instanties organiseren
3. Realisatie van een plas

continu
2013

+ kostprijs

		

PRUP,

eventueel plan-MER,
passende beoordeling
(budget 3de Directie)
4. Opvolgen en adviseren
planningsprocessen
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8.3 Hoogdynamische sporten

8.3.2 Swot-analyse

8.3.1 Geschiedenis en motivatie

Sterke punten

Sinds 1991 werd er gestart met een gestructureerd

• Interne communicatie met diensten 3de Directie

• Een voorstel van aanpassing van Vlarem werd

overleg tussen sportsector en natuursector. Als eerste

Op dit moment kunnen er op 3 permanente terreinen

werd de problematiek rond mountainbike aangepakt,

voor grondgebonden, gemotoriseerde sporten de

maar al snel volgden de gemotoriseerde sporten, kajak,

verschillende

oriëntatielopen en ook wandelen en paardensport.

terreinen zijn gelegen in Lommel, Neeroeteren (Maaseik)

gemeentelijke sportdiensten en betrokken

uitbreiding, een potentiële locatie voor

Rond motorcross en de aanverwante sporten werd heel

en Genk.

sportstructuren.

rallycross

intensief gewerkt. Zo werden meerdere, potentiële

Daarnaast werd een nieuw locatie in Kaulille (Bocholt)

locaties getoetst om in te richten voor deze sporten. In

geselecteerd. De noodzakelijke procedures dienen echter

het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Limburg

nog te worden opgestart.

werden dan ook de vier locaties als toeristisch-recreatief

Voor rallycross wordt er op dit moment nog gebruik

knooppunt voor deze sporten geselecteerd.

gemaakt van het circuit te Opgrimbie (Maasmechelen),

• Reeds langdurige ervaring met de problematiek.

echter wegens de komst van het Nationaal Park,

• Zetelen in de Interdepartementale Werkgroep

Onder

hoogdynamische

sporten

wordt

verstaan:

kleischieten en grondgebonden, gemotoriseerde sporten
zoals

disciplines

worden

beoefend,

deze

zal hiervoor een alternatieve plaats moeten worden

• Externe communicatie met Agentschap
voor Natuur en Bos - afdeling Limburg,

• Is voor medewerker sportdienst belangrijk deel
van zijn takenpakket.
• Goede, gestructureerde aanpak via de

namens VVP.

Het kleischieten heeft de laatste jaren een neerwaartse

(vervuiling en geluid) en hebben een negatieve

• rallycross: op verhard en onverhard circuit racen

evolutie doorgemaakt. Na de sluiting van de schietstanden

impact en imago t.o.v. de omgeving en de

te Sint-Huibrechts-Lille (Neerpelt) en Beverst (Bilzen)

buurtbewoners

• 4x4: met 4x4-wagens behendigheidsproeven
afleggen (trial)

en de schorsing van Wiemesmeer (Zutendaal) kan er
enkel nog op het militair domein Kamp Beverlo worden

• Het motorcrossterrein te Kaulille (Bocholt) kan
mits een aantal planningsprocessen worden
opengesteld

Bedreigingen
• Strenge en ingewikkelde wetgeving
• Planningprocessen vanuit natuur, landbouw,
• De succesfactor van het 4e geselecteerd terrein
voor gemotoriseerde sporten te Kaulille, is sterk

• De betrokken sporten zijn milieubelastend

• enduro: lange afstandstochten met de motor
met wagens

kansen
• Het motorcrossterrein te Lommel is, mits

ruimtelijke ordening, milieu en toerisme

Zwakke punten

beschikt Limburg over het Circuit Zolder.

• trial: behendigheidsproeven met de motor

uitgewerkt; kleischieten krijgt hierdoor meer

werkgroep.

gezocht.
Voor de gemotoriseerde sporten op harde ondergrond

• motorcross

Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Kansen

• Er zijn geen (burger)terreinen meer voor het
kleischieten

afhankelijk van de steun van het college van
burgemeester en schepenen
• Bij de zoektocht naar terreinen wordt het
NIMBY-principe gehanteerd (Not In My
BackYard)
• De sluiting van het rallycrosscircuit te

• quad: motoren op 4 wielen

geschoten. Dit terrein is echter beperkt en kent een

Opgrimbie wegens de komst van het Nationaal

• karting: met gemotoriseerde go-carts op verhard

ledenstop. De nood voor een nieuw terrein dringt zich

Park Hoge Kempen

circuit rijden

op.

Het overleg m.b.t. de gemotoriseerde sporten gaf mede

Uit de bevraging van de provinciale sportfederaties (april

de aanleiding aan Vlaams minister van Sport om ook een

2007) blijkt dat 67% van de federaties de ondersteuning

aanpak op te starten. Dit resulteerde in een beslissing van

door de Provinciale Sportdienst van de betreffende

de Vlaamse regering over het aantal te selecteren locaties

sporten kent:

voor de grondgebonden, gemotoriseerde sporten.

47% vindt dit zeer belangrijk, 37% vindt dit matig

Later werd ook voor andere ‘probleemsporten’ een

belangrijk voor kleischieten;

interdepartementaal overleg opgestart. Kleischieten was

59% vindt dit eerder matig belangrijk voor gemotoriseerde

één van de sporten die werd behandeld.

sporten;
gemiddeld 59% is hierover matig tevreden.

De verschillende natuurgebonden en ook milieubelastende sporten worden geregeld en begeleid via de

In de discussiegroepen van de Algemene Vergadering

provinciale werkgroep Sport, Natuur en Ruimtelijke

van de Provinciale Sportraad (2007-04-25) werd gesteld

Ordening. In deze werkgroep werd een goed overleg

dat de provincie Limburg een belangrijke taak heeft deze

opgestart

gemotoriseerde

problematiek te coördineren en te ondersteunen; clubs

sporten. Voor het kleischieten werd de problematiek op

en/of vrijwilligers kunnen dit zelf niet aan en de provincie

maat aangepakt.

Limburg kan meer ‘gewicht in de schaal leggen’.
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8.3.3 Doelstellingen

8.3.4 Toekomstvisie

Strategische doelstelling 1

Strategische doelstelling 2

Strategische doelstelling 4

Het handhaven en creëren van kansen voor de beoefenaars

Het planmatig realiseren van de geselecteerde locaties in Limburg.

Het creëren van kansen voor de beoefenaars en organisatoren van de kleischietsport.

sporten.

Operationele doelstelling 1

Operationele doelstelling 1

Operationele doelstelling 1

Grondgebonden, gemotoriseerde sporten kunnen op regelmatige basis en op een

In Limburg ten minste één permanent kleischietterrein creëren.

De Provinciale Sportdienst moet voldoende kansen
handhaven en creëren voor de beoefenaars en

en organisatoren van grondgebonden, gemotoriseerde

organisatoren van – zogenaamde - milieubelastende
sporten.
Hierbij moet specifieke aandacht bij de grondgebonden,

gemotoriseerde sporten gaan naar motorcross, rallycross
en ook het kleischieten.

kwalitatieve manier worden beoefend. Het geselecteerde terrein van Kaulille (Bocholt)
Beoefenaars

van

grondgebonden,

gemotoriseerde

De provincie moet – met steun van de andere overheden -

wordt als bijkomende locatie gecreëerd.

Indicator : één goedgekeurd en vergund kleischietterrein

Indicator : een goedgekeurd PRUP voor het terrein van Kaulille

Maatregelen

bijkomend zorgen voor de realisatie van een vierde terrein

sporten kunnen regelmatig en op een kwalitatieve
manier hun sport beoefenen.

voor grondgebonden, gemotoriseerde sporten m.n. het
1. Terreinen onderzoeken

Indicatoren : ten minste drie permanente locaties zijn ter

Maatregelen

beschikking in Limburg

1. Overleg met college en betrokken diensten

Periode – Timing

Periode – Timing

1. Bewaking behoud locaties

continu

planningsprocessen

continu

Budget
en instanties organiseren

continu

terrein Op het Broek te Bocholt-Kaulille. Bovendien moet
een alternatief terrein worden gevonden voor rallycross,
het uitbreiden van het terrein Heeserbergen te Lommel is
de meest waarschijnlijke denkpiste.

continu

Budget

Tenslotte moet er voor kleischieten, waarvan alle
Limburgse terreinen werden gesloten, ten minste één

3. Realisatie van een terrein

2. Opstarten en begeleiden van een PRUP en andere
noodzakelijke processen

2. Opvolgen en adviseren

Budget

2. Overleg met betrokken diensten

en instanties organiseren
Maatregelen

Periode – Timing

2013 + kostprijs PRUP,

2013

+ kostprijs

eventueel plan-MER,

		

PRUP,

passende beoordeling

eventueel plan-MER,

(budget 3de Directie)

continu

terrein worden gerealiseerd.

passende beoordeling
3. Overkoepelend overleg met
alle locaties organiseren

(budget 3de Directie)

4. Opvolgen en adviseren planningsprocessen

continu

jaarlijks

Strategische doelstelling 3
Het planmatig realiseren van de uitbreiding van één terrein
ten behoeve van rallycross.

Operationele doelstelling 1
Het terrein van Lommel uitbreiden met o.m. plaats voor
rallycross en outdoorkarting.
Indicator :een goedgekeurd PRUP voor het terrein
Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Overleg met college, federaties, uitbater en
betrokken diensten en instanties organiseren
2. Begeleiden van een inrichtingsschets

continu
2007 50% van kostprijs

3. Opstarten en begeleiden van een PRUP en andere
noodzakelijke processen

2008 + kostprijs PRUP,
eventueel plan-MER,
passende beoordeling
(budget 3de Directie)
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8.4 Overige sporttakken

8.4.2 Swot-analyse

8.4.3 Doelstellingen

8.4.4 Toekomstvisie

8.4.1 Geschiedenis en motivatie

Sterke punten

Strategische doelstelling 1

De Provinciale Sportdienst moet voldoende kansen
handhaven voor de beoefenaars en organisatoren van

Sinds 1991 werd er gestart met een gestructureerd

overleg tussen sportsector en natuursector. Als eerste
werd de problematiek rond mountainbike aangepakt,
maar al snel volgden de gemotoriseerde sporten, kajak,
oriëntatielopen en ook wandelen en paardensport. Later
kwamen daar bepaalde sporten bij, die eerder een aanpak
op maat vereisten. Specifieke problematieken per locatie
werden daarom individueel aangepakt en begeleid.

• Interne communicatie met diensten 3de Directie
Milieu en Ruimtelijke Ordening.
• Externe communicatie met Agentschap voor

Het ten minste handhaven van de mogelijkheden voor

golf en luchtsporten.

beoefenaars en organisatoren van golf om op een

Dit vertaalt zich in het handhaven van de bestaande

kwalitatieve manier hun sport te beoefenen.

locaties en het bewaken van allerlei planningsprocessen

Natuur en Bos- afdeling Limburg, gemeentelijke
sportdiensten en betrokken sportstructuren.

die een impact kunnen betekenen voor deze sporten.

Operationele doelstelling 1

• Is voor medewerker Provinciale Sportdienst
belangrijk deel van takenpakket.
• Zetelen in de Interdepartementale werkgroep
namens VVP.

Beoefenaars van golf kunnen regelmatig en op een
kwalitatieve manier hun sport beoefenen. De bestaande
locaties voor golf worden behouden.

Onder overige sporten wordt verstaan: luchtsporten,
golf en eventueel andere sporten die te kampen krijgen

Zwakke punten

Indicator : aantal locaties

met dergelijke problematiek.
• Zowel luchtsporten als golf vergen een grote
In het verleden zijn verschillende luchtsportproblemen

beslagname van ruimte.

Maatregelen

Periode – Timing

1. Bewaking behoud locaties

Budget

continu

doorgelicht en is gezocht naar oplossingen. Zo werd
de mogelijkheid tot gebruik van het militair domein te

Kansen

planningsprocessen

Brustem (Sint-Truiden) voor zweefvliegen begeleid en
verdedigd, echter zonder resultaat. De stad koos voor

uitgewerkt; de luchtsporten krijgen hierdoor

Het gebruik van terrils werd mee onderzocht en begeleid

meer kansen.

Bedreigingen

beoefenaars en organisatoren van luchtsporten om op
een kwalitatieve manier hun sport te beoefenen.

Stokkem) kan gebruik gemaakt worden voor paragli• Luchtsporten hebben te maken met een

Voor golf dienden zich minder problemen aan, mede

bijkomende wetgeving inzake het luchtruim.

gezien de Vlaamse federatie voor Golf een zeer sterke

• Planningprocessen vanuit natuur, landbouw,

inzet heeft getoond.

Strategische doelstelling 2
Het ten minste handhaven van de mogelijkheden voor

met als resultaat dat er van de terril te Winterslag (Genk)

ding en parapente.

continu

• Een voorstel van aanpassing van Vlarem werd

een meer commerciële invulling.

en de terril van De Maasvallei te Lanklaar (Dilsen-

2. Opvolgen en adviseren

ruimtelijke ordening, milieu en toerisme.

Operationele doelstelling 1
Beoefenaars van luchtsporten kunnen regelmatig en
op een kwalitatieve manier hun sport beoefenen. De

Uit de bevraging van de provinciale sportfederaties (april

bestaande locaties voor luchtsporten worden behouden.

2007) blijkt dat 56% van de federaties de ondersteuning
door de Provinciale Sportdienst van de betreffende

Indicator : aantal terreinen

sporten NIET kent, telkens 43% vindt dit matig of zeer
belangrijk en 58% is hierover matig tevreden.

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Bewaking behoud
In de discussiegroepen van de Algemene Vergadering

locaties

continu

van de Provinciale Sportraad (2007-04-25) werd gesteld
dat de provincie Limburg een belangrijke taak heeft deze

2. Opvolgen en adviseren

problematiek te coördineren en te ondersteunen; clubs

planningsprocessen

continu

en/of vrijwilligers kunnen dit zelf niet aan en de provincie
Limburg kan meer ‘gewicht in de schaal leggen’.
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Hoofdstuk 4
Ondersteuning en
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1 Geschiedenis en motivatie

VLABUS kende voor zijn oprichting reeds enkele

Doelstellingen:

2 Swot-analyse

3 Doelstellingen

Sterke punten

Strategische doelstelling 1

voorgangers. Deze initiatieven waren proefprojecten
waarbij men de “Vlabus-formule” testte en evalueerde.

Op provinciaal vlak liepen in 1984 o.m. het BTK-project

• vraag en aanbod van de sportbegeleiding op een pro-actieve manier op elkaar
afstemmen

• Gediplomeerde sportbegeleiders.

Het

• All-in formule: klanten moeten nergens nog naar kijken.

sportsector.

(Bijzonder Tijdelijk Kader) “Limburgs Uitzendbureau

• het verbeteren van de kwaliteit van de sportbegeleiding

• Legale tewerkstelling.

voor

• het nastreven van legale tewerkstelling in de sportsector

• Voor de sportbegeleiders: een eerlijk loon met kilometervergoeding,

Sportbegeleiding”,

het

DAC-project

(Derde

Arbeidscircuit) van Mens en Beweging Antwerpen en
het BTK-project van Mens en Beweging West-Vlaanderen

• het optimaliseren van randvoorwaarden om de professionele begeleiding in de
sport te verbeteren.

“Sporthaard”.
Een aantal beleidsmensen uit de sportsector waren

Sportbegeleiders: gediplomeerde lesgevers, studenten l.o., personen met een VTS-opleiding

van mening dat hieruit een Vlaams project kon groeien

verzorgen sportlessen maar kunnen ook ingezet worden voor sportieve organisatorische

en verenigden zich in februari 1985 met als doel een

opdrachten.

nastreven

van

legale

tewerkstelling

in

de

Operationele doelstelling 1

maaltijdcheques, verzekerd tegen ongevallen, reisbijstandverzekering,…
• Inspelen op de sportieve maatschappelijke trends.

Het verhogen van het aantal uren sporttechnische

• Onze sportbegeleiders worden voortdurend bijgeschoold.

en organisatorische ondersteuning alsook het daad-

• Jaarlijkse evaluatie van de werking.

werkelijk ondersteunen van sportverenigingen.

Zwakke punten

Indicator: aantal extra uren waarnemen via het Mabemasoftwareprogramma.

consensus te verkrijgen rond de oprichting van een vzw.
Zowel de federale als de provinciale overheid leverden

Werking: door verschillende nieuwe initiatieven (inspelen op sporttrends) en projecten is

• Nog steeds te weinig naambekendheid bij afgestudeerden en klanten.

ernstige inspanningen. Met de steun van de federale

er de laatste jaren een enorme stijging van het aantal gepresteerde uren sportbegeleiding:

• Te hoge kostprijs? <-> legale tewerkstelling

Maatregelen

• Werken met losse sportbegeleiders die regelmatig op het laatste moment afhaken

1. Vormingsplan: lesgevers

overheid ging Vlabus op 1 januari 1986 van start met
36 personeelsleden in het Derde Arbeidscircuit. De

• 2004: 13 281 uren

provinciale overheden leverden hun bijdrage onder de

• 2005: 14 873 uren

vorm van logistieke (o.m. huisvesting) en financiële

• 2006: 17 394 uren

waardoor lessen geannuleerd moeten worden.
• Het niet kunnen invullen van alle aanvragen door een gebrek aan
sportbegeleiders, veel lessenreeksen op hetzelfde moment, door laattijdige

Periode – Timing

Budget

bijscholen in functie
van maatschappelijke en
sportspecifieke trends

doorlopend

800,00 euro

aanvraag, lesgevers zijn niet gespecialiseerd genoeg, …

ondersteuning.
Er wordt ingespeeld op de noden van de klant. Socio-culturele verenigingen (ook
Vlabus stelt nu al jaren gediplomeerde sportbegeleiders

sportclubs) krijgen een voordeeltarief (19,38 euro/uur) ten aanzien van openbare besturen

en studenten tewerk bij sportdiensten, in sportclubs,

(24,12 euro/uur).

• Weinig of geen sportclubs die sportbegeleiders bij ons aanvragen en daardoor
niet 100% legaal werken.

september-december 2007 7.700,00 euro

• Bevestigingen, wijzigingen, … kunnen nog niet via elektronische weg gedaan

3. Evaluatie pilootproject.

• 2003: 1 408 uren
De missie van Vlabus: de ideale partner zijn voor

• 2004: 2 359 uren

kwalitatieve

• 2005: 2 390 uren

in

voordeliger tarief

worden.

socio-culturele verenigingen,...

begeleiding

2 Pilootproject sportclubs:

de

sportsector

in

• 2006: 2 393 uren

Vlaanderen.

Kansen

Bij een gunstige
evaluatie de uren

• Pilootproject sportclubs: verlaagd tarief

verdubbelen in 2008.

• Aanbod sportactiviteiten uitbreiden door het bijscholen van onze
Vlabus wil als een erkende structuur vanuit haar

Werken met projecten om zo een breder publiek aan te spreken:

interprovinciale positie en met extra oog voor

• Zomerkicks

kwaliteitszorg inspelen op de blijvende nood aan

• Handig met de fiets

sporttechnische

• Action park

en

organisatorische

begeleiding

in Vlaanderen door middel van gediplomeerde en

• Pilootproject sportclubs
• 2005: 784 uren
• 2006: 1 520 uren

• Kwaliteit van de sportbegeleiding hoog genoeg houden.
hebben.

Operationele doelstelling 2
2 extra diensten realiseren tegen 2013.
Indicator: jaarverslag

• Klanten verliezen o.w.v. het probleem dat uurloners geregeld afhaken.
• Afhaken van klanten door de te hoge kostprijs.

Vlabus is een Vlaamse vzw met een afdeling in elk van de
5 provincies.

Bedreigingen

januari-december 2008 19. 250,00 euro

• Niet alles kunnen invullen doordat we te weinig sportbegeleiders ter beschikking

officieel tewerkgestelde mensen, inzonderheid naar het
verenigingsleven.

december 2007

sportbegeleiders.

Maatregelen

Periode – Timing

In de toekomst willen we een verruiming van het personeelsbestand nastreven om in te

1. Organisatie van activiteiten

spelen op de vraag van de klant naar doelgroepenbegeleiders, administratieve krachten,

(kant en klare pakketten) doorlopend

Budget

ondersteuners voor de sportclubs, …
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4 Toekomstvisie

Operationele doelstelling 3

Strategische doelstelling 2

Operationele doelstelling 1

Het verhogen van de naambekendheid van de vzw

Het verbeteren van de administratieve omkadering, de organisatie en de kwaliteit van de

Het verhogen van de eigen inkomsten en het bewaken van de uitgaven.

Vlabus.

sportbegeleiding.

Vlabus wil de ideale partner zijn voor kwalitatieve
begeleiding in de sportsector in Vlaanderen.
Vlabus

Indicator: Mabema-programma

Indicator: website, jaarlijkse presentaties in hogescholen,

Periode – Timing

Budget

permanent

Periode – Timing

1. Huidige administratieve werking evalueren

sporttechnische

en

organisatorische

begeleiding

2008-2009

Budget

Vlabus wil het aantal gekwalificeerde en legale uren

Operationele doelstelling 2

v.a. 2007

sportbegeleiding verhogen. Via overheidssubsidies wil
men de sportclubs aanzetten om hun trainers legaal te

folders/affiches voor de

2 Uitwerken van een nieuw en efficiënter

klanten en de sportbegeleiders

computerprogramma.

Via interprovinciaal overleg anticiperen op mogelijke problemen en evoluties.

werk te stellen aan een betaalbaar tarief. Het zwartwerk

2008-2009

tiert welig en vaak wordt het statuut van de vrijwilliger
Indicator: verslagen vergaderingen, tegen 2013 twee Vlabus-trefdagen organiseren voor

ontwerpen en verspreiden
juni 2007

1 000,00 euro

3. Vormingsplan: in functie van optimalisatie
administratief personeel

jaarlijks

150,00 euro

Vlabus streeft naar kwaliteit. Zo zullen de sportbegeleiders
Maatregelen

Periode – Timing

1. Regelmatig interprovinciaal overleg.

geven in sporthogescholen

Budget

permanent

niet alleen worden bijgeschoold in functie van de nieuwe
trends, ze zullen ook regelmatig worden geëvalueerd en

Operationele doelstelling 2

omtrent de werking van

verkeerd gebruikt of zelfs misbruikt.

het personeel

3. Jaarlijks een voorstelling

bijgestuurd.
2. Organiseren van trefdag voor het personeel

2008 - 2013

6 200,00 euro/

Het verhogen van de kwaliteit van de lesgeefopdrachten.

		

trefdag

Indicator: evaluatieformulieren per trimester

3. Tijdens de jaarlijkse trefdag de werking

jaarlijks

4. Vlabus-werking uitleggen

Vlabus streeft naar meer erkenning en herkenning. Er zal
worden gewerkt aan de naambekendheid. Alle potentiële

op de regionale verga-

klanten en sportbegeleiders zullen worden geïnformeerd

en het beleid van de totale v.z.w. toelichten

deringen van lokale
sportraden

haar

officieel tewerkgestelde mensen, inzonderheid naar het

2 Nieuwe, aantrekkelijke

Vlabus

vanuit

verenigingsleven.
2. Sponsoring zoeken voor sportkledij, …

Maatregelen

doorlopend

structuur

in Vlaanderen door middel van gediplomeerde en

Indicator: nieuw pc-programma, vormingsplan administratief personeel

1. Professionele website
updaten

Budget

1. In vakantieperiodes meer studenten inschakelen

Vanaf 2009 starten met een nieuwe administratieve werking.

Periode – Timing

erkende

kwaliteitszorg inspelen op de blijvende nood aan
Maatregelen
en meer werken met RSZ-vrijstelling.

Maatregelen

als

interprovinciale positie en met extra oog voor

Operationele doelstelling 1

voorstelling op vergaderingen met sportdiensten,
sportraden en sportfederaties.

wil

Maatregelen

mei-september

Periode – Timing

1. Tevredenheidsmeting bij klanten

doorlopend

over Vlabus en haar werking.

Budget

Operationele doelstelling 3

4 maal/jaar

Vlabus zal inspelen op de modernste technologieën. Een

Operationele doelstelling 4

nieuw aangepast softwareprogramma en een interactieve
2. Vormingsplan: in functie van optimalisatie

Tegen 2013 een verhoging van 50 dagen werken met

Uitwerken van een beoordelingssysteem in teken van de functionele loopbaan.

lesgeefopdrachten

website zullen zorgen voor een efficiëntere werking.

doorlopend

Klantvriendelijkheid moet centraal blijven staan.
Indicator: evaluatieschema

RSZ-vrijstelling i.p.v. 25 in 2007.

Operationele doelstelling 3
Maatregelen

Indicator: dossier
Periode – Timing

Budget

1. Vergaderen met de coördinatoren voor de uitwerking

Het verhogen van de continuïteit bij de lesgeefopdrachten.
Maatregelen

Periode – Timing

Budget

van het proces

2007-2008

Indicator: tegen 2008 is er een nieuw vervangingsschema.

1. Dossier indienen bij

2. Toepassen van de verschillende gesprekken op de

Vlaams minister van
Sociale Zaken om een

Maatregelen

verhoging van het aantal

1. Ontwikkelen van een nieuw vervangingssysteem.

Periode – Timing

Budget

personeelsleden.

2008 - 2010

januari 2008

dagen met vrijstelling

Strategische doelstelling 3

van patronale lasten te
bekomen.

2009
Het optimaliseren van de randvoorwaarden om de dagelijkse werking te verbeteren.
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1 Subsidiëring regionale
sportaccommodaties
1.1 Geschiedenis en motivatie

Nagenoeg alle Limburgse gemeenten beschikken

In het verleden werden reeds volgende subsidies

over

verleend:

eigen

sportaccommodaties

of

huren

ze

Milieuverbeterende maatregelen

Sterke punten

Strategische doelstelling 1

bovenlokale sportaccommodaties in Limburg;

Een

optimaal

behoefteplan

exploitatie begint ingang te vinden. Het gepland Vlaams

In 1999 word 250 000,00 euro gereserveerd; dit budget

Sportinfrastructuurfonds schept nieuwe perspectieven.

werd verdeeld over 5 terreinen voor gemotoriseerde
sporten en 2 schietterreinen.

De Limburgse sportsector organiseert op regelmatige

Regionale sportaccommodaties;

Euregionale en internationale tornooien, provinciale,

• 2002: 197 900,00 euro

nationale

hiervoor gedaan.

Operationele doelstelling 1

• In het verleden is er reeds al heel wat knowhow
opgebouwd inzake sportinfrastructuur, mede

Een eindconclusie formuleren van de infrastructuur-

door de opvolging van de problematiek in

behoefte, van alle provinciaal erkende sportfederaties.

relatie tot de ruimtelijke ordening en natuur
(structuurplannen, inrichtingsplannen,…).

Indicator: rapport

• 2003: 197 900,00 euro

• De provincie Limburg heeft sinds 1999

• 2004: 322 340,00 euro

reeds verschillende milieuverbeterende

Maatregel

Vaak is het zo dat de lokale sportinfrastructuren hier

• 2005: 633 334,00 euro

maatregelen bij bovenlokale sportinfrastructuur

Het verfijnen van de

niet voor voldoen. Een nood aan een goed uitgebouwde,

• 2006: 376 840,00 euro

gesubsidieerd en sinds 2002 de bouw,

resultaten van de

bovenlokale sportinfrastructuur dient zich – nog steeds -

• 2007: 579 419,87 euro

de verwerving of de verbouwing ervan

enquêtering van de

voor vele sporttakken aan.

• In de loop van deze jaren werden 12 regionale

gesubsidieerd.

Vlaamse en provinciale

De provincie Limburg heeft een uitgebreide bevraging

• De aanvragen zijn voor uiteenlopende

internationale

(beker)competities,

Periode – Timing

Budget

sportfederaties inzake

sportaccommodaties gesubsidieerd.

Zwakke punten

behoeftendetectie.
Het trekken van de

m.b.t. infrastructuur gedaan van de Limburgse en Vlaamse

accommodaties; het gaat van atletiekpiste,

sportfederaties. Hieruit is een behoeftelijst gedistilleerd

50m-zwembaden, specifieke turn-, volleybal-

voor sportspecifieke, regionale accommodaties.

en vechtsportzalen, tot terreinen voor

van bovenlokale sportinfrastructuur te

milieubelastende sporten als motorcross en ook

ondersteunen.

Via een provinciaal subsidiesysteem tracht de provincie

bovenlokale

infrastructuur ontwikkelen.

specifieke projecten,…

tot

m.b.t.

een bevraging van de sportfederaties werd

en commerciële partners voor oprichting, beheer en

basis bovenlokale sportactiviteiten, dit impliceert

1.3 Doelstellingen

• Er is een goed zicht op de behoefte aan

naschools af. Veel gemeenten voeren een dynamisch
investeringsbeleid. Samenwerkingsvormen met private

1.2 Swot-analyse

• Er zijn onvoldoende middelen om alle behoeften

conclusies.

vanaf 2008

Operationele doelstelling 2

gebouwen ten behoeve van de watersport.

Kansen

Limburg sturend op te treden op diverse werkdomeinen.

Alle provinciaal erkende sportfederaties die een
gemotiveerde behoefte aan regionale sportinfrastructuur

Tot 2007 wordt er een bepaald budget voorzien voor

Uit de bevraging van de provinciale sportfederaties

de uitbouw, verwerving of nieuwbouw van bovenlokale

m.b.t. beleidsitems (april 2007) blijkt dat 72% van

• Een Vlaams Infrastructuurfonds wordt gepland

sportaccommodaties.

de federaties het subsidiekanaal m.b.t. bovenlokale

en dit voor 225 miljoen euro; de VVP zetelt in de

sportaccommodaties kent, 72% vindt dit zeer belangrijk

adviescommissie.

opgaven, gesproken hebben.
Indicator: verslagen van vergaderingen

en 50% is hierover zeer tevreden.

Bedreigingen

gesteld dat het een taak is voor de provincie om regionale

Periode – Timing

Budget

Organiseren van

In de discussiegroepen van de Algemene Vergadering
van de Provinciale Sportraad (2007-04-25) werd er

Maatregel

• Vlaamse steun kan er enkel bij een PPS-formule
komen.

besprekingen met
sportfederaties die een

sportaccommodaties te ondersteunen, de participatie zou

effectieve behoefte

echter meer moeten worden dan de huidige 15% en, na

opgaven.

voorjaar 2008

de realisatie, zou een opvolging moeten gebeuren inzake
de toegang voor organisatoren van grote manifestaties.
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1.4 Toekomstvisie

Strategische doelstelling 2

Operationele doelstelling 3

Operationele doelstelling 2

Op het einde van de legislatuur is 50% van de behoefte

Het wederzijds informeren (tussen Bloso en de

ontwikkelen, waarbij een substantiële inbreng van de

inzake bovenlokale infrastructuur ingevuld.

provincie Limburg) en begeleiden (tussen Bloso, de

betrokken sportfederaties en/of clubs en gemeenten zal

provincie Limburg en de aanvragers) i.v.m. intenties en

worden gevraagd.

De Provinciale Sportdienst zal een optimaal behoefteplan voor bovenlokale sportinfrastructuur (verder)

Rechtstreeks

(financieel)

mede-ondersteunen

van

bovenlokale sportinfrastructuur.

Operationele doelstelling 1

Indicator: 50% van de behoefte is ingevuld

concrete subsidieverzoeken in het kader van het Vlaams

Het creëren van een nieuw subsidiebudget in de

Infrastructuurfonds.
Maatregel

sportbegroting van de provincie Limburg.

Periode – Timing

Budget

Ontvangen en behandelen
Indicator: begroting
Maatregel

Er zal een prioriteitenlijst worden opgesteld voor
Limburg en er zal gezocht worden naar voldoende

Indicatoren: aantal bijeenkomsten, besprekingen

subsidiedossiers

Periode – Timing

Budget

Gemeenschap (sportinfrastructuurfonds) om tegen het

Subsidiëren van aangevraagde

Maatregel

Periode – Timing

accommodaties.

Maandelijks contacten

Een bedrag voor de

Opvolgen en afhandelen

leggen met de

provinciebegroting

subsidiedossiers

Bloso-inspectiedienst

motiveren aan de deputatie.

financiële middelen bij de provincie en de Vlaamse

vanaf najaar 2008 - 2013 210 000,00 euro/jaar

Het reserveren van een bedrag

over dit onderwerp.

Budget

einde van de legislatuur minstens een vijftal regionale
sportaccommodaties mee te helpen realiseren.
We zullen streven naar een open communicatie en

vanaf 2008

overleg met potentiële projectontwikkelaars en met het
Bloso.

Strategische doelstelling 3

en laten goedkeuren door de
provincieraad van
Limburg

Onrechtstreeks

vanaf
begroting 2008

210 000,00 euro/jaar

(begeleidend)

ondersteunen

van

bovenlokale sportinfrastructuur.

Operationele doelstelling 2

Operationele doelstelling 1

Het evalueren van het voorgaande subsidiereglement ter

Het informeren en het begeleiden van de opmaak

ondersteuning van de bovenlokale sportinfrastructuur

van provinciale subsidiedossiers van de aanvragende

en het opstellen van een nieuw of aangepast reglement.

sportstructuren of steden en gemeenten.

Indicator: besluit provincieraad (reglement)

Indicatoren : aantal brieven, mails, besprekingen

Maatregel

Periode – Timing

Budget

Maatregel

Opmaak van een

Elke aanvrager die

aangepast of nieuw

voor informatie of

reglement Adviesvraag

begeleiding vraagt,

aan de Provinciale Sportraad

helpen.

Periode – Timing

Budget

vanaf 2008

Voorleggen ter goedkeuring
aan de provincieraad van
Limburg
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2 Limburgs Huis voor de Sport
2.1 Geschiedenis en motivatie

• Sinds jaar en dag zijn de vrijwilligers de

2.2 Swot-analyse

2.3 Doelstellingen

Sterke punten

Strategische doelstelling 1

Operationele doelstelling 3

De vzw Limburgs Huis voor de Sport moet een ondersteunende functie blijven opnemen

De geboden faciliteiten in het Officenter-complex trachten

ten aanzien van de sportfederaties die opereren vanuit het Huis.

uit te breiden aan dezelfde financiële voorwaarden voor

ruggengraat van het sportverenigingsleven.
Zonder de vrijwilliger loopt de georganiseerde
sport mank.
• In de organisatiestructuur van de Belgische en
landelijk georganiseerde sportfederaties hebben

• Het Limburgs Huis voor de Sport is centraal gelegen in Limburg en biedt voor de
federaties heel wat faciliteiten van praktische (o.m. optimale bereikbaarheid en
vergaderfaciliteiten) en technische (dienstenpakket) aard.
• De federaties zijn behoorlijk gehuisvest en hebben de kans om op een meer

de laatste jaren professionele medewerkers

professionele manier hun werk te doen via het Huis. De aangesloten clubs en

(op administratief en sporttechnisch gebied)

leden van de federaties ondervinden deze professionalisering.

hun intrede gedaan. Hierdoor komen de pure
vrijwilligers van de provinciale comités van de

• Het Officenter-complex biedt de beste prijs/kwaliteitverhouding in het Hasseltse
kantorenlandschap en is betaalbaar voor de participerende sportfederaties.

de v.z.w.

Operationele doelstelling 1
Indicator : verslaggeving v.z.w.
De vzw Limburgs Huis voor de Sport blijft jaarlijks in haar begroting de huidige
substantiële middelen voorzien als huurtussenkomst voor de sportfederaties die van het

Maatregel

Huis gebruik wensen te maken

Onderhandeling

Zwakke punten

Indicator: begroting vzw

kantorencomplex n.a.v.
suggesties en bijkomende

• Teneinde een ruggensteuntje te bieden aan de
vrijwillige bestuursleden van de sportfederaties

• Het Huis blijft té duur voor de meeste sportfederaties

Maatregel

en hun in professionelere omstandigheden

• Het gebouw beschikt niet over een kelderverdieping waardoor er permanent

Middelen voorzien in

hun “job” (lees hobby) te kunnen laten doen,
organiseert de Provinciale Sportdienst sinds
april 1991 via een provinciale v.z.w.-structuur het
“Limburgs Huis voor de Sport”.
• Er worden op dit ogenblik 11 sportfederaties

vraag is naar meer archief- en stapelruimte.
• Er zijn onvoldoende faciliteiten voor werknemers die met de fiets komen werken

Periode – Timing

Budget

jaarlijks

58 000,00 euro

		

(via LHS)

begroting

behoeften van de
participerende sportfederaties
om te komen tot een
uitbreiding van de service

2008

: geen kleedruimte en douche.
• Het Huis zit vol: de oppervlakte die de v.z.w. huurt van de nv Officenter is volledig

Operationele doelstelling 2

benut.
De subsidie die de provincie Limburg verleent aan de vzw Limburgs Huis voor de Sport

gehuisvest in het Huis: Handbal Limburg,
G-sport Limburg, Vlaamse Tennisvereniging-

Budget

met de eigenaar van het

sportfederaties steeds meer onder druk te staan
en vragen zij om support vanwege de overheid.

Periode – Timing

Kansen

verhogen zodat meer sportfederaties goedkoper kunnen gehuisvest worden in het Huis.

Limburg, Limburgs Volleybalverbond, Sporcrea
Limburg, Fros-Limburg, Ju Jitsu Federatie

• Mits nog gunstiger financiële voorwaarden zouden wellicht nog meer

Limburg, Kon. Belg. Liefhebbersvoetbalbond,

sportfederaties gehuisvest kunnen worden in het Huis (ten minste indien de

Vlaamse Taekwondobond, Basketbal Limburg

v.z.w. meer oppervlakte afhuurt van de eigenaar).

en de Vlaamse Wandelfederatie.
• Het Limburgs Huis voor de Sport beslaat

• Meer federaties in het Huis = verdere “professionalisering” van en steun aan de
Limburgse sportfederaties.

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. In 2008 de mogelijkheid aftasten om de
sportbegroting op dit onderdeel te verhogen
en dus meer financiële ruimte te geven aan de

een gedeelte van het private Officenterkantorencomplex dat de v.z.w huurt en op haar

Indicator: begroting Provinciale Sportdienst

Bedreigingen

vzw voor de huisvesting van meer sportfederaties.

2008

beurt ter beschikking stelt van de sportfederaties
2. In geval van een subsidieverhoging door de

in ruil voor een deelname in de kosten. Hiervoor

• Het gebouw waar het Huis is ondergebracht (het Officenter-kantorencomplex)

krijgen de participerende federaties maandelijks

is geen eigendom van de provincie. De huurprijs is aangepast aan de index en

provincie aan de vzw Limburgs Huis voor

een kostennota toegestuurd vanuit de vzw. De

stijgt dus af en toe. Als de v.z.w niet evenredig bijpast kunnen de participerende

de Sport, wordt een wervingscampagne opgezet

federaties het op lange termijn niet meer betalen.

naar de Limburgse sportfederaties om meer

reguliere werkingskosten van de federaties zijn
volledig voor hun rekening.
• In het Huis kunnen de 11 federaties genieten
van een professioneel en divers dienstenpakket :

• De kans bestaat dat de eigenaar van het gebouw niet in gaat op de

federaties te overtuigen om te opereren vanuit

bijkomende facilitaire vragen van de sportfederaties (fietsenstalling, kleed- en

het Huis en aldus hun dienstverlening naar hun

doucheruimte,…).

clubs en leden te verhogen.

jaarlijks

Vanaf 2009

kopie- en verzendingsdienst, 4 vergaderlokalen,

		 63 000,00 euro

een ontvangstruimte, 24/24u. toegang alle

		

dagen en een ruime gratis parkeergelegenheid.

Vanaf 2011

		 68 000,00 euro
		

Vanaf 2013

		 73 000,00 euro
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3 Naschools gebruik
schoolsportinfrastructuur
3.1 Geschiedenis en motivatie

• De provincie Limburg beschikt over een

3.2 Swot-analyse

3.3 Doelstellingen

Sterke punten

Strategische doelstelling 1

Operationele doelstelling 1

We willen streven naar een optimaal naschools gebruik

Peilen naar de concrete behoeften aan trainingsfaciliteiten

van alle provinciale schoolsportaccommodaties.

vanwege de provinciale sportfederaties.

Operationele doelstelling 1

Indicator : resultaat facilitair en behoeftenonderzoek

Evalueren van het huidige naschools gebruik en aftasten

Maatregelen

administratieve diensten (sport, onderwijs, infrastructuur); de schooldirecties; het

van de bereidheid tot reorganisatie van de huidige

1. In 2008 een oplijsting

lokale/regionale verenigingsleven en de betrokken lokale sportdiensten.

invulling

maken van de mogelijke

behoorlijk uitgebreid en regionaal gespreid
netwerk van zes provinciale scholen :
Diepenbeek, Eisden, Hasselt, Lommel,
Tongeren en Voeren.
• De provinciale scholen zijn uitstekend
uitgeruste scholen die ook allemaal over een
volwaardige sportaccommodatie beschikken.
• De scholen zijn in eigendom en in beheer van de
provincie Limburg en worden dus gefinancierd
met overheidsgeld.
• Overheidsgeld is geld van de belastingbetaler:
hiermee moet altijd “als een goede huisvader”

• De meeste provinciale schoolsportaccommodaties kunnen een welgevuld
organogram voorleggen.
• De kwaliteit van de sportaccommodaties van de provinciale scholen is prima.
• Overheidsmiddelen (zowel naar investering als naar exploitatie) worden optimaal
aangewend.
• Er zijn goede ervaringen met de samenwerking tussen verschillende provinciale

moet desgevallend ook verantwoord kunnen

m.b.t. de naschoolse bezetting van
de sportaccommodaties door het
sportverenigingsleven uit de regio. Tijdens de

Zwakke punten
• De naschoolse bezetting in de verschillende provinciale scholen kan op enkele
plaatsen beter.

Budget

1. Overzicht maken van

behoeften bij de Limburgse
sportfederaties.

voorjaar 2008

gebruik in de verschillende

2. Onderzoeken of bepaalde

scholen

behoeften en geboden

voorjaar 2008

faciliteiten met elkaar gelinkt

• Sommige schooldirecties beheren hun accommodatie liever zelf en op hun
manier.

2. Een verkennend

kunnen worden.

voorjaar 2008

gesprek met de Provinciale

Kansen

Onderwijsinspectie en de

Strategische doelstelling 3

Dienst Onderwijs om te peilen

en na de schooluren (inclusief de weekends
en de vakantieperiodes) wordt het beheer

Periode – Timing

het huidige naschools

schooluren wordt de schoolsportaccommodatie
(uiteraard) volledig gebruikt door de school

provinciale scholen en
peilen naar de concrete

Maatregelen

worden.
• De provincie heeft een lange traditie

Indicator: volledig naschools gebruik

provincie Limburg neemt hier een voorbeeldrol op.

omgesprongen worden en iedere besteding

Budget

faciliteiten in de diverse

• Deze Limburgse aanpak wordt van “buiten uit” algemeen toegejuicht (122
schoolsporthallen in Vlaanderen staan naschools momenteel volledig leeg ! ).De

Periode – Timing

• De provinciale scholen die hun sportaccommodatie naschools openstellen mogen

naar de bereidheid van beide

veelal overgedragen aan een (provinciale) vzw

de aldus verworven financiële middelen zélf binnen de school houden en kunnen

diensten om het naschools

Naschools Sportbeheer die tracht om zoveel

dus op die wijze zelf “investeren” in hun school.

gebruik verregaand door te

Het optimaliseren van het naschools beheer

Operationele doelstelling 1

mogelijk uren te verhuren aan lokale/regionale

• De school krijgt een sportief imago in de regio.

voeren in alle provinciale

verenigingen en dit in samenspraak met lokale

• De (sportieve) investeringen die de provincie Limburg permanent moet doen in de

scholen en de organisatievorm(en)

De directies van de provinciale scholen bijstaan bij het

hiervan te bespreken

opzetten van een aangepaste v.z.w. voor het naschools

besturen (i.c. gemeentelijke sportdiensten).

provinciale scholen worden gedeeltelijk mee gedragen door de huurinbreng van

Soms wordt ook een urenpakket vastgelegd

het lokale sportgebeuren.

en contractueel toegewezen aan het lokale
gemeentebestuur.
• Op die wijze krijgen de

• Enkele provinciale sportfederaties hebben aangegeven dat zij behoefte hebben

het naschools beheer van de accommodaties.

3. In geval van een positief
verkennend gesprek met de

kunnen de provinciale schoolsportaccommodaties hier een oplossing bieden.

diensten van onderwijs wordt

Bedreigingen

bezettingsgraad.
• De Provinciale Sportdienst draait meestal mee in

beheer van hun schoolsportaccommodatie.

aan vaste trainingslocaties voor hun diverse provinciale selectieploegen. Mogelijk

schoolsportaccommodaties (die ook gebouwd
worden met belastinggeld) een optimale

voorjaar 2008

• Door het “gemengd gebruik” (school + sportclubs) zijn materialen vlugger aan

Indicator : verslaggeving

er een promotioneel gesprek

Maatregelen

met de directeurs van de

1. Samenstelling van een

provinciale scholen

vzw Sportbeheer voor iedere

gevoerd

voorjaar 2008

vervanging toe en zijn er wel eens discussies omtrent het gebruik van sommige

Periode – Timing

Budget

provinciale school
vanaf schooljaar 2009-2010

materialen en aangebrachte schade aan de accommodatie.
• Doordat de gemeenten ook zelf investeren in sportaccommodaties kan het

Strategische doelstelling 2

Provinciale Sportdienst neemt

naschools bezettingsorganogram op termijn wel enigszins slinken.
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4 Provinciaal Sportcentrum
Dommelhof
4.1 Geschiedenis en motivatie

4.2 Swot-analyse

4.3 Doelstellingen

Het Provinciaal Sportcentrum Dommelhof maakt deel

Sterke punten

Strategische doelstelling 1

Operationele doelstelling 2

uit van het drieluik Dommelhof dat verder nog bestaat
uit een theatercentrum, productiecentrum en een

• Uitgebreide sportmogelijkheden.

De Limburgse sportwereld bewust maken van de vele servicemogelijkheden van

Verdere profilering als het trainings- en stagecentrum bij

verblijfsaccommodatie waar een 120-tal mensen in vol

• Moderne en volledige uitrusting.

Dommelhof.

uitstek voor federaties, clubs en scholen.

pension kunnen overnachten. Het sportcentrum opende

• Vlotte samenwerking met directie van

Operationele doelstelling 1

Indicator: aantal internaat- en externaatstages

Communicatie en PR verbeteren naar potentiële gebruikers.

Maatregelen

zijn deuren in 1979 en bestaat uit een multifunctionele

Dommelhof.

sporthal met een tribunecapaciteit van 1 500 zitjes met

• Veel ervaring in evenementenorganisatie.

vip-ruimte en cateringmogelijkheden. Hiernaast is er

• Uitstekende locatie voor cursussen.

nog een polyvalente sportzaal en een uitgebreide foyer

• Flexibele ingesteldheid van medewerkers.

Buiten zijn er diverse sportterreinen zoals een
splinternieuwe

atletiekpiste,

tennisvelden,

avonturenparcours, … Dit alles ligt gekaderd in een

sportprogramma’s voor

Zwakke punten

scholen
Maatregelen

een
• Excentrische ligging in de provincie.

Periode – Timing

2. trainingsfaciliteiten
optimaliseren voor

jaarlijks

Kansen
Vanwege

de

overnachtingsmogelijkheden

federaties en clubs

sportclubs en federaties hier terecht voor hun

• Ervaring en servicegerichtheid van de instelling.

die lezingen organiseert voor Algemene Vergaderingen

trainingsstages. Men organiseert er sportklassen voor

• Prachtige uitrusting voor allerlei

sportraden, bijscholingen,…

staan er regelmatig meerdaagse evenementen op het

Operationele doelstelling 3
permanent
Verdere uitbouw als provinciaal vormingscentrum en

vormingsinitiatieven.
• Restaurant en overnachtingsmogelijkheden.

3. Accentueren op overlegmomenten zoals

regionaal centrum voor doelgroepen.

sportfunctionarissenoverleg, Provinciale Sportraad,…

programma. Het avondprogramma wordt hoofdzakelijk
ingevuld door de lokale sportclubs.

permanent

2. Onder aandacht brengen via Cel Sportvorming

kunnen

scholen in internaats- en externaatsverband. Ook

permanent

Budget

1. Mailings naar potentiële gebruikers zoals
sportfederaties, scholen, clubs,…

prachtig bosrijk domein.

Budget

1. aanbieden van interessante
Indicator: mailings en bevraging

met les- en sportmogelijkheden.

Periode – Timing

Vanaf 2008

Bedreigingen

Indicator: aantal activiteiten

Strategische doelstelling 2
De Provinciale Cel Sportvorming heeft hier zijn thuisbasis.
Zij maken gebruik van het centrum voor cursussen

Maatregelen

• Drukke bezetting van de accommodatie ’s
avonds door lokale sportclubs

Budget

voor vormingspartners in

met cateringfaciliteiten en sporttechnisch gerichte
cursussen. Tevens ontwikkelt men er een programma

Periode – Timing

1. faciliteiten ontwikkelen

Verder uitbouwen van de provinciale werking van Dommelhof.

Operationele doelstelling 1

sport

Verdere profilering als een sportief evenementencentrum.

2. aanpassen van fitnesszaal

vanaf 2008

voor doelgroepen zoals hartpatiënten, gehandicapten,
mensen met diverse soorten beperkingen,… Deze

voor doelgroepen met beperkingen		

expertise tracht men dan elders in de provincie te
implementeren.

Indicator: aantal topsportevenementen
3. verdere uitbouw als exMaatregelen
1. Handhaven van de huidige topsportevenementen

Periode – Timing

Budget

pertisecentrum voor doelgroepen		

permanent

Operationele doelstelling 4
2. Via kwalitatieve logistieke ondersteuning de
aantrekkelijkheid nog vergroten

permanent

Het gebruik van de Dommelhof-infrastructuur als een
provinciaal beleidsinstrument.
Indicator: lijst bevoorrechte partners
Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. het verlenen van gebruiksfaciliteiten
aan bevoorrechte partners die het
provinciaal sportbeleid mee
gestalte geven
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4.4 Toekomstvisie
De

uitgebreide

de

Specifieke aanpassingen m.b.t. accommodatie en

de

materiaal scheppen extra mogelijkheden. De preventieve

overnachtingsmogelijkheden zijn troeven die in de

en therapeutische rol van sport en beweging wordt

toekomst nog meer moeten worden uitgespeeld om de

hiermee duidelijk.

kwaliteitsvolle

sportmogelijkheden,

uitrusting,

het

restaurant

en

Limburgse sportwereld nog beter te ondersteunen. De
provincie verleent dan ook faciliteiten aan partners die

De uitgebreide uitrusting maakt van het Provinciaal

het provinciale beleid ondersteunen.

Sportcentrum

Dommelhof

vormingscentrum

waar

ook
de

een

provinciaal

Provinciale

Cel

Als expertisecentrum speelt het Provinciaal Sportcentrum

Sportvorming niet alleen als organisator maar ook als

Dommelhof

in

coördinator van gebruik maakt. D.w.z. dat ook andere

Vlaanderen een pioniersrol om sport en beweging

sportvormingsactoren worden ondersteund in hun

toegankelijker te maken voor mensen met beperkingen.

activiteiten.
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Hoofdstuk 6
Sportadvies en
communicatie
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1 De Provinciale Sportraad
1.1 Geschiedenis en motivatie

1.2 Swot-analyse
Sterke punten

Zwakke punten

Samenstelling

Samenstelling

De Provinciale Sportraad is hoofdzakelijk samengesteld

De sectie van de Gemeentelijke Sportraden vergadert

uit afgevaardigden van provinciale sportfederaties en

om de twee jaar in elke regio apart (5 regio’s). In deze

lokale sportraden. Deze vertegenwoordiging bestrijkt een

vergaderingen worden ervaringen uitgewisseld, evoluties

relatief hoog percentage van de Limburgse sportsector.

en knelpunten besproken en interessante informatie

• De georganiseerde sport is goed vertegenwoordigd.

Er zijn sinds enkele jaren een aantal trends die zich

doorgegeven.

• Niet-stemgerechtigde leden zijn meer dan waarnemers; d.i. motiverend en heeft
een positieve weerslag op de aanwezigheden.

ontwikkelen over heel Vlaanderen, nl. dat er een beroep

wordt gedaan op vaak dezelfde en meestal mannelijke

De komst van een nieuw provinciedecreet en het decreet

vrijwilligers. Er treedt vergrijzing op en de contacten

op de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen

tussen adviesraad en de Provinciale Sportdienst gebeuren

en de VGC voor het voeren van een Sport-voor-allen-

wel op regelmatige basis, maar de contacten tussen

beleid verplichten o.m. een wijziging van samenstelling

de adviesraad en de beleidsverantwoordelijken vinden

en taken in te voeren bij de adviesraad.
Uit de bevraging van de provinciale sportfederaties (april

• Er zetelen vertegenwoordigers van de gemeentelijke sportraden in de Algemene
Vergadering en één per regio in de Raad van Beheer.

• Er wordt bij voorbaat en tijdig info opgestuurd over dossiers waarvoor advies

kennen, 69% vindt deze zeer belangrijk en 50% is

4% vrouwen (2 vrouwen /46 leden) bij de afgevaardigden

hierover matig tevreden.

wordt ervaring opgedaan via o.m. Interprovinciaal Sportraden Overleg en de

van de sportfederaties en 0% vrouwen (0 vrouwen /41

77% van de federaties kent de vergaderingen die in

regiovergaderingen met de gemeentelijke sportraden.

leden) bij de afgevaardigden van de lokale sportraden.

de regio’s met de gemeentelijke sportraden worden

moet worden uitgebracht.
• Vaak geeft de Provinciale Sportraad op eigen initiatief advies; hiervoor

• De huidige sportraadleden (Raad van Beheer) zijn bekwame vrijwilligers.

een feit in Limburg: de voorbije 24 jaar is het aantal

De sportdag van de Provinciale Sportraden is bij 88%

• Er is een goede werking van de Raad van Beheer, er zijn vele samenkomsten, ook

60-plussers toegenomen met bijna 79 000!

gekend, de leden vinden dit matig tot zeer belangrijk

in de Algemene Vergadering en dit in functie van belangrijke items (symposia,

(telkens 40%), 57% is hier zeer tevreden over.

debatmomenten,…)

Evolutie van de bevolking			

• Er is soms te weinig deskundigheid en kennis
van andere sporttakken door vrijwilligers om
een goed advies te geven.

Algemene Vergadering
• Er is een relatief lage deelname op jaarlijkse
vergadering (+/- 60%).
• Van de 95 kandidaat-leden voor de
samenstelling van de nieuwe sportraad in 2007

In de discussiegroepen van de Algemene Vergadering
117 823 15,7

weergave van het standpunt bij het advies.

Commissies

belangrijk en de tevredenheid is verdeeld.

60 plussers 86 711 12,1

• Er is een tekort aan een goede argumentatie en

• Er is een dalende opkomst in de werkgroepen.

De toename van de vergrijzing van de bevolking is ook

% 01.01.2005

• Vrijwilligers hebben vaak weinig tijd, kunnen
vergadering.

afgevaardigden) (tot 14 oktober 2007) herbergt slechts

% 01.03.1991

Taken
zich vaak weinig of niet voorbereiden voor de

2007) blijkt dat alle federaties de Provinciale Sportraad

01.03.1981

doelgroepen (vb. sportmedische wereld).

op de hoogte van dossiers, maakt verslag en kan bijkomende toelichtingen geven.

De samenstelling van de Provinciale Sportraad (effectief

georganiseerd, telkens 43% vindt dit matig of zeer

Vergadering via de lokale sportraden.

• Zijn niet vertegenwoordigd: fitness en

• De secretaris is medewerker van Provinciale Sportdienst; is positief want is goed

Taken

slechts sporadisch plaats.

• Niet-georganiseerden zetelen enkel in Algemene

Algemene Vergadering

voldoen slechts 64 om toe te treden: m.a.w. 31

%

van de Provinciale Sportraad (25 april 2007) werd er

• De basis van de sportsector krijgt hiermee kans tot inspraak.

federaties, organisaties of lokale sportraden

165 653 20,5

bevestigd dat de Raad een goede werking ontplooit en

• Het beleid van de gedeputeerde van Sport wordt jaarlijks voorgesteld.

kunnen niet voldoen aan de criteria, dat

werd er gepleit om meer regiovergaderingen met de
De Algemene Vergadering van de Provinciale Sportraad
komt minstens één keer per jaar samen; de Raad van
Beheer iedere maand met uitzondering van de maanden
juli en augustus.

sectie gemeentelijke sportraden te organiseren.

betekent +/- 1/3 van de Limburgse sportsector!
Communicatie met politiek
• Er gebeurt een goede terugkoppeling van de gedeputeerde naar de Provinciale
Sportraad (via secretaris/diensthoofd).
• De voorzitter heeft regelmatig overleg met gedeputeerde van Sport.

Tijdens de Raad van Beheer wordt gemiddeld een
aanwezigheid van 85% genoteerd, voor de Algemene
Vergadering is dit 60%.

• Weinig info vindt een weg van de sportfederaties
naar de Provinciale Sportraad.
• Vertegenwoordigers van federaties hebben geen

Waardering
• De vrijwilliger die lid is van de Provinciale Sportraad wordt gewaardeerd door

Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen, nl. werkgroep

het aanbieden van een eindejaarsetentje (Raad van Beheer) en een gezellige

beleid en actualiteit en werkgroep sportpromotie, die

sportnamiddag met barbecue (leden Algemene Vergadering met hun Raad van

afhankelijk van de te bespreken onderwerpen en evo-

Beheer/Bestuur).

luties, meerdere keren per jaar worden samengeroepen.

Communicatie met federaties

of weinig overleg met hun ‘achterban’ in de
Algemene Vergadering (zoals de gemeentelijke
sportraden dat hebben).

• De vrijwilligers ontvangen een zitpenning en km-vergoeding voor alle
vergaderingen.
• Het jaarlijks ISB-congres wordt voor de voorzitters bekostigd.
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Kansen

Bedreigingen

1.3 Doelstellingen

Samenstelling

Samenstelling

Strategische doelstelling 1

Strategische doelstelling 2

Onderwerp: samenstelling

Onderwerp: taken

De Provinciale Sportraad nog representatiever maken

De betrokkenheid en de deelname van vrijwilligers

voor de sportsector in de provincie Limburg.

verhogen bij het voorbereiden en het uitvoeren van de

• Het rekruteren van niet-georganiseerden:

• Het nieuwe decreet brengt een aantal

fietsen/mountainbike (via Fietspromo, VFT),

bedreigingen:

fitnesscentra-koepels, doelgroepen,…

- er wordt opgelegd dat niet-stemgerechtigden
enkel waarnemers worden

Taken

- de rol van de medewerker van de Provinciale

adviesverstrekking.

Operationele doelstelling 1

Operationele doelstelling 1

Sportdienst wordt waarnemer
• Het opstellen van een modeladviesfiche om de

• vaak vertegenwoordigen leden enkel de eigen

adviezen te motiveren.

sportfederatie/sportorganisatie i.p.v. de hele

• De adviezen beter en goed voorbereiden voor de
vergadering.

Het uitbreiden van de vertegenwoordiging met de privéStreven naar een kwaliteitsvollere adviesverlening met de

sector.

opmaak van een schriftelijke motivatie per adviesvraag

sector
• de verplichting voor een derde van ‘het andere

Indicator: vernieuwde samenstelling

ter voorbereiding en voor de verslaggeving.

geslacht’ op te nemen blijft een grote stempel
Commissies

drukken op de samenstelling van de Provinciale

Maatregel

Sportraad.

Een bijkomende oproep

Taken

• De werkgroepen sportpromotie en beleid
samenvoegen tot één werkgroep.
• Beter op nieuwe evoluties inspelen.
• Meer beroep doen op (externe) experts in functie
van bepaalde thema’s.
Algemene Vergadering

Budget

Indicatoren: ingevulde standaardformulieren, verslag
vergadering

doen aan de privé-sector

• Een nieuwe samenstelling en brengt een andere,
bredere representatie.

Periode – Timing

• Er is soms een persoonsgebonden

via de perskanalen die de

Maatregelen

provincie Limburg

1. Het opmaken van een

gebruikt.

vanaf januari 2008

Periode – Timing

Budget

standaardinvulformulier ter

vertegenwoordiging (opkomen enkel voor eigen

voorbereiding van de

sporttak/federatie/organisatie).

adviesverlening

vanaf 2008

• Vertegenwoordigers hebben weinig tijd (‘het
zijn steeds dezelfde mensen’), te weinig info en/

2. Het uitgebreider motiveren

of deskundigheid.

van een advies met ten
minste twee volzinnen

• De formule van de jaarlijkse Algemene

Commissies

per advies.

vanaf 2008

Vergadering evalueren en eventueel aanpassen
om een hogere deelname te krijgen.
• De verjonging van vertegenwoordiging

• Er wordt steeds op dezelfde vrijwilligers beroep
gedaan.
Algemene Vergadering

Communicatie met federaties

geregeld de sectie federaties samen te brengen.

een toelichting te geven op
de vergadering van de

• Er treedt een vergrijzing op bij de
van de sportfederaties in de Raad van Beheer om

subsidie-aanvragers voor grote
evenementen en projecten om

invoeren.

• Initiatieven nemen door de vertegenwoordigers

3. Het uitnodigen van

sportraad.

vanaf januari 2008

vertegenwoordigers; 60- en 70-ers zijn geen
uitzondering.
• Met 1/3 van de Limburgse sportsector kan de
voeling worden verloren aangezien zij niet als

Communicatie met politiek

lid kunnen toetreden.

• In het nieuwe decreet is deze communicatie
specifiek vermeld.
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1.4 Toekomstvisie

Strategische doelstelling 3

Strategische doelstelling 4

Strategische doelstelling 6

Onderwerp: commissies en werkgroepen

Onderwerp: Algemene Vergadering

Onderwerp: communicatie met politiek

sportsector, dat meer deskundigheid herbergt en verwerft

Een representatieve samenstelling en deskundigheid

De aantrekkelijkheid van de Algemene Vergadering verhogen.

Het handhaven van de communicatie tussen de

en waarbij de communicatie tussen sportfederaties en

gedeputeerde van Sport en de Provinciale Sportraad.

met de beleidsverantwoordelijke wordt geoptimaliseerd.

De Provinciale Sportraad moet verder worden uitgebouwd

als een adviesorgaan dat nòg representatiever is voor de

nastreven in de werkgroepen.

Operationele doelstelling 1

Er zullen methodieken uitgewerkt worden om de

Operationele doelstelling 1

Operationele doelstelling 1

betrokkenheid en deelname van de leden te verhogen, dit

Het verhogen van de aanwezigheid van de leden op de Algemene Vergadering tot 75% tegen
De samenstelling van de werkgroepen aanpassen aan

2009.

de nieuwe samenstelling van de Provinciale Sportraad;
telkens en ten minste 2 vertegenwoordigers van de

o.m. in het kader van de voorbereiding van dossiers en de
Regelmatig overleg tussen de gedeputeerde van Sport

participatie in de Algemene Vergadering.

of de kabinetsmedewerker en de Provinciale Sportraad
Indicatoren: Aanwezigheidslijsten, verslagen

organiseren. Met de gedeputeerde ten minste 2 maal per

sportfederaties en -organisaties en lokale sportraden

jaar; met de kabinetsmedewerker ten minste 3 maal per

zetelen in een commissie of werkgroep; en afhankelijk

Maatregelen

van de onderwerpen, ook overige, geïnteresseerde

1. Een enquêtering van de afwezige leden van de

vertegenwoordigers.

Algemene Vergadering van 2007 uitvoeren (vragen
naar motivatie afwezigheid)

Periode – Timing

Budget

jaar.

Indicator: verslag vergadering

begin 2008

Indicator: samenstelling
2. Een formule uitdenken binnen een ad hoc
Maatregel

Periode – Timing

Budget

Maatregelen

werkgroep om de aantrekkelijkheid van de

Periode – Timing

Budget

1. Een delegatie van de

Bij elke nieuwe

vergadering te verhogen

vanaf 2008

3 000,00 euro

samenstelling van

		

(zitpenningen)

commissies of werkgroepen

Provinciale Sportraad
plant twee maal per
jaar een overleg met de

rekening houden met de

Strategische doelstelling 5

gedeputeerde.

Onderwerp: communicatie met federaties

2. De kabinetsmedewerker

De communicatie tussen sportfederaties binnen de Provinciale Sportraad opvoeren/

van de gedeputeerde van

vanaf januari 2008

hierboven vermelde
verdeling.

vanaf 2008

Operationele doelstelling 2

Sport ten minste op één

verbeteren.

op drie vergaderingen
Jaarlijks minstens één interessant item op de agenda

Operationele doelstelling 1

van de Raad van Beheer
ontvangen.

plaatsen waarvoor een externe expert kan worden

vanaf januari 2008

Iedere twee jaar ten minste één vergadering met de sportfederaties, die lid zijn van de

uitgenodigd.

Provinciale Sportraad, organiseren.
Indicator: verslag vergadering
Indicator: verslagen vergaderingen
Maatregel

Periode – Timing

Budget

Zoeken naar actuele en

Maatregel

interessante items en dito

Een tweejaarlijks intervisiemoment organiseren

experts om tijdens

met de secties sportfederaties waarin actuele en

een commissie- of werkgroep-

interessante onderwerpen aan bod komen.

Periode – Timing

Budget

vanaf 2009

zitpenningen

vergadering in te plannen.
Experts uitnodigen.

vanaf 2008

250,00 euro

(honoraria en verplaatsing)
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2 De Provinciale
Gehandicaptensportraad

Sport
Advies

Zie hiervoor hoofdstuk 2. Beleidsmaatregelen voor

ondersteuning en stimulering van gehandicaptensport
en doelgroepen

3 De sportnieuwsbrief

3.1 Geschiedenis en motivatie

3.2 Swot-analyse

3.3 Doelstellingen

De nieuwsbrief is een elektronische informatiemail

Sterke punten

Strategische doelstelling 1

Operationele doelstelling 2

die interessante weetjes en nieuws uit de sportwereld

• Frequente verschijning (om de drie à vier weken).

bevat. Deze gratis nieuwsbrief valt geregeld per mail

• Ruime inhoud, met specifieke aandacht voor de eigen provincie.

De lay-out vernieuwen en de herkenbaarheid verhogen

De lay-out van de nieuwsbrief fris houden en

in de bus bij iedereen die zich aanmeldde om deze

• Wetgeving en reglementering wordt op een eenvoudige wijze verduidelijkt

van deze sportnieuwsbrief.

themagericht aanpassen binnen een vast patroon en een

info te ontvangen. Concreet gaat het over leden van de
Sportraad, sportfederaties, sportdiensten,…

vast herkenbaarheidsfacet.

aan de Limburgse sportsector.
• Het feit dat de nieuwsbrief duidelijk vanuit de Provinciale Sportdienst

Operationele doelstelling 1
Indicator: jaarlijkse peiling naar de kwaliteit van de

komt én frequent in de bus valt houdt de band tussen de sportwereld
In 2003 werd deze nieuwsbrief 12x opgemaakt en

en de Provinciale Sportdienst levend en ‘in the picture’.

verzonden. In 2004 gebeurde dat 10x, in 2005 eveneens

• De activiteitenopname in de nieuwsbrief is een handig en direct middel

10x en in 2006 liefst 14x.

• omdat het doelpubliek rechtstreeks bereikt wordt.

In totaal ontvangen telkens zo’n 400 geadresseerden
deze mailing.

Zwakke punten

De sportnieuwsbrief moet opvallen en blijven aanspreken

nieuwsbrief en toename van het aantal geadresseerden

in het aanbod van nieuwsbrieven.

op deze sportnieuwsbrief.

Indicator: jaarlijkse peiling naar kwaliteit van de

Maatregelen

nieuwsbrief en steekproeven houden.

1. Enquête bij de lezers van
de sportnieuwsbrief

• Het aanleveren van informatie voor deze nieuwsbrief is te veel gebaseerd op de
De verzameling van de inhoudgegevens gebeurt door de

rechtstreekse inspanningen van de stafmedewerkers.

Periode – Timing

Maatregelen

Periode – Timing

2008-2012

Budget

stafmedewerkers van de Provinciale Sportdienst. Telkens

• Het adressenbestand is beperkt en kan verruimd worden.

1. Geregeld een reactie

2. Jaarlijkse nieuwe

worden in de nieuwsbrief thema’s behandeld zoals

• Veel administratie naar verwerking en opvolging van de nieuwsbrief.

uitlokken bij de lezers

hoofdfoto als hoofdingsbanner

komende sportactiviteiten, wetgeving, projecten in de

• De oudere generatie die nog niet met mail vertrouwd is prefereert een papieren

in de vorm van een vraag

van de sportnieuwsbrief

kijker en basisinfo omtrent sport in het algemeen.

nieuwsbrief.

of enquête.

2008-2012

Budget

integreren.

2008-2012

• Heel wat diensten beschikken over een digitale nieuwsbrief, dus bij sommigen
verdrinken we in het bad vol nieuwsbrieven.
• Overlapping qua inhoud met media en andere sportinformatiekanalen.

Kansen
• De sportnieuwsbrief kan een handig bindingselement worden met de Limburgse
sportsector.

2. Kwaliteitsnavraag bij

3. Themagericht met

geadresseerden via een

fotomateriaal en lay-out

bevraging op de Algemene

inspelen op de inhoud van

Vergadering van de

de sportnieuwsbrief

Provinciale Sportraad

2008-2012

2008-2012

Operationele doelstelling 3

• De inhoud kan makkelijk uitgebreid worden en versterkt worden met
fotomaterialen, links,…
• De sportnieuwsbrief kan een kanaal zijn van waaruit de Limburgse sportsector

Verbeteren en versterken van de inhoud van de
sportnieuwsbrief.

zijn boodschap kan verzenden.
• Het aantal geadresseerden van de nieuwsbrief kan verruimd worden.

Indicator: originaliteit, specificiteit en degelijkheid van

• Er kunnen themagerichte nieuwsbrieven toegevoegd worden aan het bestaande

de nieuwswaarde.

aanbod.
• De sportnieuwsbrief kan in een fris, opvallend jasje gestoken worden en inspelen
op jaarthema’s, sportthema’s,…
• De sportnieuwsbrief kan mits archivering een belangrijk sportarchief opbouwen.

Maatregelen

Periode – Timing

Budget

1. Opzetten en uitbouwen
van communicatienetwerk
met de Limburgse

Bedreigingen

sportsector

2008-2009

• Een deel van de geïnteresseerden beschikt niet of onvoldoende over
computerkennis of e-mail.
• De inhoud moet ‘vers’ en degelijk zijn. Gerichte en goede research is
noodzakelijk.

2. Sportnieuwsbrief snel
laten inspelen op actuele
ontwikkelingen

2008-2012

• De sportnieuwsbrief kan verdrinken in het overaanbod van informatiebrieven die
iedereen wekelijks ontvangt.
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4 De website

4.1 Geschiedenis en motivatie

4.2 Swot-analyse

4.3 Doelstellingen

4.4 Toekomstvisie

De website van de Provinciale Sportdienst is een

Sterke punten

Strategische doelstelling 1

De ondersteuning van het Provinciale Sportbeleid zal ook

volwaardig onderdeel van de algemene site van het

de komende jaren gedragen worden door twee provinciale

provinciebestuur. De website biedt tal van basis

• Toegankelijke website.

De site informatief op een hoogstaand niveau houden, blijven vernieuwen en nog

adviesraden: de Provinciale Sportraad en de Provinciale

informatie,

• Eenvoudige te gebruiken website.

gebruiksvriendelijker maken.

Gehandicaptensportraad. Hun rol als belangrijk

zowel

interessant

voor

de

sporter,

clubbestuurders, als voor de niet-sporter.

Via eenvoudige links en leesbare informatieve teksten
vind je op de site ondermeer alle informatie omtrent

• Ruime website met goede, voldoende
informatie.

werkgroepen, veelal gedistilleerd uit deze sportraden,

• Interessant inhoudelijk archief aanwezig.

mogelijk aangevuld met externe deskundigen, moeten

De bestaande mogelijkheden uitbreiden en up-to-date houden.

de subsidiereglementen, de medewerkers van de
sportdienst, G-sport, de sportkalender, adressen,…

adviesorgaan zal onverminderd blijven. Specifieke

Operationele doelstelling 1

deze adviserende rol nog versterken.

Zwakke punten

Naar communicatie toe kennen beide sportraden
Indicator: jaarlijks aantal bezoeken en reacties van site-gebruikers.

uiteraard ook hun belang.

• Beetje verouderde lay-out.
• Nieuwsrubriek ontbreekt, dagelijks gebruik van
de site wordt niet gestimuleerd.

Daarnaast zal de overige
Maatregelen
1. Onderdeel ‘nieuws’ invoegen op de site

Periode – Timing

Budget

2008

externe

communicatie

gevoerd worden via een

• Veel administratie om aanpassingen door te

gloednieuwe

website,

2. Onderdeel kalender uitbreiden en toegankelijker

die een aantal zeer

• Te weinig links naar externe sportactoren.

maken voor de Limburgse sportfederaties om

interessante en variabele

• Geen rechtstreekse interactie met lezers van de

zelf activiteiten aan te melden.

voeren.

2008-2012

rubrieken gaat bevatten.

site mogelijk.

De mogelijkheden van

• Geen telling van bezoekers mogelijk.

3. Het via de site opvragen van documenten

deze site worden fors

• Rechtstreeks aanvragen van subsidies via

vereenvoudigen en optimaliseren zodat bijvoorbeeld

uitgebreid en volledig

elektronische weg is niet mogelijk via deze site.

aanvragen digitaal kunnen gebeuren.

2008

geïntegreerd

in

de

algemene site van de

Kansen

4. Geregeld de site opfrissen met nieuw materiaal

2008-2012

provincie Limburg.
De digitale sportnieuws-

• Informatief sterke site die nog ruimere

Operationele doelstelling 2

brief blijft behouden en

mogelijkheden heeft.
• Infoaanbod vergroten en dagelijks vernieuwen

wordt eveneens volledig
De site laten fungeren als bindingselement of startpagina voor de Limburgse sportsector.

of aanvullen om de nieuwswaarde van de site te
verhogen.
• Linken met provinciaal beleid alsook Limburgse

tot

een

modern e-zine. Hierin
Maatregelen
1. Uitbreiden van het bestaande linkenaanbod

Periode – Timing
2008-2012

sportwereld uitbreiden.

Budget

zal de aandacht niet
enkel liggen op specifiek
nieuws

2. Provinciale sportsite als link aanmelden bij de

Bedreigingen

omgebouwd

gemeentelijke sites, sites van federaties,…

vanuit

het

provinciale sportbeleid,
2008-2012

maar worden ook meer
reflexen gelegd naar

• Koppeling aan algemene provinciesite laat
beperkte autonomie toe.
• Te weinig specifieke tijd binnen een
functiekader om dagelijks te vernieuwen.
• De grote markt op vlak van sportsites geeft
concurrentie.

3. Promotiecampagne rond het gebruik en de
mogelijkheden van de provinciale sportsite.

andere actoren in de
2009-2010

sportwereld,

nieuwe

trends en aanverwante
sectoren.
Het is de bedoeling het
adressenbestand

van

dit e-zine sterk uit te
breiden.
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Hoofdstuk 7
Topsportbenadering
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topsport
Topsport
Benadering

Topsport
Benadering

1 Geschiedenis en motivatie

2 Swot-analyse

3 Doelstellingen

4 Toekomstvisie

De Provinciale Sportdienst beschikt van bij haar oprichting

Sterke punten

Strategische doelstelling 1

Topsport is niet meer weg te denken in onze samenleving.

De breedtesport vormt de basis voor topsportbeoefening.

in 1980 over een subsidiekrediet voor de stimulering en

ondersteuning van bijzondere sportmanifestaties in

• De administratieve opvolging van een “topsportdossier” is beperkter in

De Limburgse topsport vervult de rol van aantrekkingspool voor de breedtesport.

Anderzijds is topsport de aantrekkingspool van de

werkvolume dan een dossier “bijzondere sportmanifestatie”.

Limburg.

• Het inzicht in het totaalbudget van een evenement en de diverse inkomsten/

Dit krediet groeide mee met de jaren en hiermee werden
zowel provinciale als nationale en internationale
evenementen ondersteund.

gehanteerd : m.a.w. de financiële eindbalans van het
evenement moet negatief zijn wil men enige directe

tussen beiden.

Onderzoeken op welke manier de provincie een gezonde en verantwoorde belangstelling

De overheid moet aandacht hebben voor alle vormen

kan blijven betonen voor topsport in Limburg.

van sportbeoefening voor zover deze op een “gezonde”

uitgavenpatronen is transparanter geworden voor de overheid.

• Er wordt gehandeld met professionals die gemaakte zakelijke afspraken meestal
ook goed nakomen.

Hierbij wordt steeds het “principe van garantiesubsidie”

breedtesport. Er is dus een duidelijke wisselwerking

Operationele doelstelling 1

manier bedreven en georganiseerd worden.

• De provincie Limburg krijgt zichtbare return in ruil voor betaling van een
afgesproken factuurbedrag.

Indicator: studie ondersteuning topsportevenementen
De huidige topsportbenadering is aan herziening toe. De

• Topsportevenementen zijn tegenwoordig “af ” en uitstekend georganiseerd.
Maatregelen

financiële overheidssteun (subsidie) kunnen ontvangen.

Zwakke punten
In de loop der jaren werden nationale en internationale

Periode – Timing

dermate geëvolueerd en is nu bijna volledig in handen

organiseren uitnodigen voor een

van commerciële firma’s. De budgetten nemen alsmaar

‘rondetafelgesprek’.

sportmanifestaties steeds “professioneler” aangepakt.
Dit heeft voor gevolg dat dit soort manifestaties

• De budgetten die omgaan in topsportevenementen en de “vraagprijzen”

uitgroeiden tot “events” met “alles erop en eraan” (VIP,

van organisatoren zijn voor de overheid stilaan onhaalbaar en soms zelfs

2. Een gesprek aanknopen met het management van

Special VIP, gastronomisch buffet, …).

deontologisch onverantwoord geworden.

Limburgse topsportclubs om te zien welke hun

events pijlsnel de hoogte in en kunnen/willen
organisatoren

(steeds

meer

eventbureau’s

i.p.v.

sportclubs en sportfederaties) zich geen negatieve

• Vrijwel alle topsportevenementen worden tegenwoordig georganiseerd door

voorjaar 2008

toe. De provincie Limburg gaat onderzoeken welke taak
zij in dit domein nog kan vervullen en dit afwegen tegen
de beschikbare budgetten.

noden en behoeften zijn en om te onderzoeken op

evenementenbureau’s die puike organisaties neerzetten maar uiteraard ook uit

welke wijze en onder welke voorwaarden zij de

zijn op winstbejag.

provincie Limburg in hun “partnership” willen

• De aanvaardbare verhouding tussen de financiële input en de publicitaire output

organisatie van topsportevenementen is de laatste jaren

1. De private bureau’s die topsportevenementen

• Participatie als “partner” in topsportevenementen wordt altijd maar duurder.

Uiteraard schoot de kostprijs van dergelijke sportieve

Budget

opnemen.

voorjaar 2008

voor de provincie dreigt zoek te geraken.

financiële eindbalans meer permitteren.
Topsport is harde business geworden waarbij men de
optredende atleten, hun coaches en de organisator zelf

• Het beschikbaar krediet voor topsportevents is (naar topsportnormen) zéér

Operationele doelstelling 2

bescheiden.
Een nieuw voorstel van topsportbenadering uitwerken.

goed geld wil laten verdienen.

Kansen
Indicator:

Het overheidsprincipe van garantiesubsidie is bij
topsportevenementen absoluut niet meer te hanteren.

• Topsport en breedtesport (= de “Sport-voor-allen”-filosofie van de provincie

Het werd voor de overheid steeds moeilijker om

Limburg) hebben elkaar nodig en versterken mekaar in hun groeiproces.

op reguliere, aanvaardbare wijze een subsidie (=
geld

van

belastingbetaler)

te

verstrekken

voor

topsportmanifestaties.
Daarom werd in 2005 overgeschakeld van een directe

• De financiële belangstelling vanwege de provincie Limburg kan organisatoren
aanzetten om hun topsportevenement in Limburg te organiseren en niet elders.
• Het sportieve totaalimago van de provincie Limburg zal groeien als niet alleen

topsportevenementen.

Budget

voorjaar 2008

2008 : 40 000,00 euro

1. Nota aan de deputatie met een concreet
ondersteuningsvoorstel t.a.v.
topsportactiviteiten.
2. Een evaluatie maken van de nieuwe

Bedreigingen

topsportbenadering na één jaar werking en
dit i.f.v. de begroting 2009-2013

provincie Limburg, die geregeld wordt via schriftelijke
convenanten met organisatoren van een beperkt aantal

Periode – Timing

“gewone sportmanifestaties” ondersteund worden maar ook topsportevents.

subsidieverstrekking naar een indirecte ondersteuning
via het “inkopen van publicitaire return” voor de

Maatregelen

najaar 2008

• Als de overheid (in casu de provincie) geen geld meer spendeert aan
topsportevenementen is de kans groot dat er minder topsport te zien zal zijn in
Limburg.
• Topsport en media zijn inherent met elkaar verbonden.
• De aandacht voor de provincie Limburg vanwege de sportieve media zal
gedeeltelijk wegvallen indien de participatie aan topsportevents wordt stopgezet.
• De algemene sportstimulering van de bevolking via topsport zou kunnen
verminderen als er minder topsportevenementen georganiseerd worden in
Limburg.
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Hilde Claes, Erika Thijs, Gilbert Van Baelen, Frank Smeets (leden); Valère Cornelis
(provinciegriffier wnd).

Redactie:
An Van Caekenberghe, Carine Alders, Nele Houben, Gill Weytjens, Alain Vossen, Stany
Stulens, Leon Vanderstraeten, Stijn Van Dingenen, Ronny Wasiak, René Schreurs;
stafmedewerkers Provinciale Sportdienst
Hilde Claes; gedeputeerde en Joke Vanbrabant; kabinetsmedewerkster.

Coördinatie:
René Schreurs, stafmedewerker Provinciale Sportdienst

Eindredactie:
Leon Vanderstraeten, diensthoofd Provinciale Sportdienst

Grafisch Ontwerp, typografie en coverbeeld
Jan Beulen - Grafische Producties, Dienst Informatie & Onthaal

Fotografie

Colofon

Robin Reynders - Grafische Producties, Dienst Informatie & Onthaal

178

sportBeleidsplan

Eddy Daniels, Romain Eyckens, Michel Rozak, Frank Ennekens

Druk
Drukkerij Paesen, Opglabbeek

Verantwoordelijke uitgever
Rita De Boeck, adviseur, 2de Directie Welzijn
Universiteitslaan 1 – 3500 Hasselt

180

sportBeleidsplan

limburg.be/sport

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B-3500 HASSELT

