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Betreft: Bijdrage en meerwaarde van sport in het Vlaams relancebeleid n.a.v. corona

Mijnheer de minister,
Mevrouw de minister,

Het is ondertussen bijna een jaar geleden dat de sportsector, als wezenlijk deel van onze
samenleving, overhoop werd gehaald door de intrede van COVID-19. Als sportsector waren wij één
van de eersten die getroffen werden in het hart van onze werking, maar ook één van de eersten
waar met vereende krachten protocollen werden uitgewerkt om de sportbeoefening opnieuw te
kunnen opstarten. Tegelijkertijd is het belang van bewegen en sporten voor de fysieke maar ook voor
de mentale gezondheid van de bevolking nog nooit zo benadrukt geweest en we hopen dan ook dat
na deze lange wintermaanden en met de vaccin-vooruitzichten er een beter perspectief geboden kan
worden.
Vanuit de Vlaamse Sportraad willen we benadrukken dat de volksgezondheid en het zo snel en zo
goed mogelijk hernemen van onze samenleving op dit moment primordiaal zijn. We begrijpen dan
ook dat in veel steden en gemeenten er vanuit praktische en logistieke overwegingen voor gekozen is
om lokale sportinfrastructuur in te zetten als vaccinatiecentrum en zijn blij dat de sportsector op
deze manier haar steentje kan bijdragen aan het indammen van het coronavirus. De Vlaamse
Sportraad roept daarom ook alle sportactoren en sportclubs, bestuurders, trainers, begeleiders en
vrijwilligers op om zich te engageren als helpende hand in een van de vaccinatiecentra in zijn of haar
buurt. Anderzijds hoopt de Sportraad dat het vaccinatieproces zo vlot mogelijk verloopt om ook de
opstart van het volgende sportseizoen en de werking van de vele sportwerkingen en sportclubs die
actief zijn in deze sportzalen niet langer dan nodig is te hypothekeren en roept zij op om de hinder
voor de sportsector zo beperkt mogelijk te houden.
1

Zeker in tijden van de coronacrisis is het van groot belang dat zoveel mogelijk Vlamingen gaan en
blijven sporten, en daarbij zo min mogelijk belemmeringen ondervinden.
De Vlaamse Sportraad is vragende partij om het relancebeleid voor de sportsector mee voeding te
geven de komende maanden. In voorbereiding hiervan stellen we u graag al de volgende vier
krachtlijnen van sport in het relancebeleid voor waarin het belang, de kansen en de uitdagingen
naar aanleiding van corona worden weergeven. We maken hierbij 100% de koppeling met de 7
speerpunten van het algemeen Vlaams relancebeleid van deze regering1.

1. Kunnen sporten om de sport
Sport heeft allereerst, in elke denkbare context, een grote intrinsieke waarde. Mensen moeten
kunnen sporten en bewegen omwille van de fysieke activiteit en het kunnen realiseren van een
‘prestatie’, die zowel individueel als collectief kan zijn; en zowel recreatief persoonlijk als competitief
op een publiek sportforum. Het recht op het kunnen sporten moet te alle tijde zo goed als mogelijk
gewaarborgd worden.
2. Gezondheid en mentaal welzijn
Sport draagt ook bij aan andere doeleinden zoals de volksgezondheid en het welzijn van de
bevolking. Zo heeft sport niet alleen vele gezondheidsvoordelen, maar brengt het mensen ook
letterlijk en figuurlijk samen. Zowel het mentale welzijn als de fysieke gezondheid van mensen staan
momenteel stevig onder druk. Dit maakt sport en bewegen een cruciaal onderdeel in de strijd tegen
corona en een belangrijke succesfactor van de relance van het maatschappelijk leven in de periode
post-corona. Wat betreft het mentaal welzijn van mensen is ook de (collectieve) beleving als
toeschouwer en het kijken naar sport een belangrijke factor. Tevens sluit sport op deze manier
naadloos aan bij twee ambities uit het relanceplan van de Vlaamse Regering, namelijk het versterken
van het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem en het beheren van de coronacrisis.
3. Versterken van het maatschappelijk adaptief vermogen van sportactoren en professionalisering
van de sportbegeleiding
De coronacrisis verscherpt op het eerste zicht de reeds aanwezige bestuurlijke, financiële en
organisatorische uitdagingen van sportactoren en het sportlandschap. Dé uitdaging voor het
verenigingsleven en voor diverse publieke en private organisaties op het sportterrein is echter het
omgaan met de grote maatschappelijke veranderingen waarmee men geconfronteerd wordt. De
coronacrisis versterkt dit enorm (vrijwilligerswerk, organisatorische eisen, uitdagingen op vlak van
superdiversiteit, digitalisering, …). Het ondersteunen van het bestuurlijk vermogen van sportactoren
(en dus de mensen die hier hun schouders onder zetten) zal een basisvoorwaarde zijn om de
werkingen te kunnen blijven managen en uitvoering te geven aan de werking. Het wordt een grote
uitdaging voor vele sportclubs en diverse andere sportactoren om naast het hervatten van de
sportieve werking ook een duurzame basiswerking van de club en organisatie te garanderen.
Daarnaast is de sportbegeleiding cruciaal (trainers, lesgevers, coaches, scheidsrechters, clubleiders
…). Zowel professionalisering in de zin van werken aan kwaliteit van begeleiding als in de zin van het
ontwikkelen van reguliere tewerkstelling zijn daarbij aan de orde. Dit betreft dus de sportbegeleiding
op het veld evenals de bestuurlijke, promotionele en financiële leiding van de sportverenigingen en
andere organisaties met een sportaanbod. Naast de reguliere tewerkstelling blijft ook het
engagement van de vrijwilligers in sportverenigingen onmisbaar en zal de nood hieraan nog meer
voelbaar zijn.
September 2020: Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht
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Het versterken van het bestuurlijk en ‘maatschappelijk adaptief’ vermogen van sportverenigingen en
diverse organisaties met een sportaanbod en het professionaliseren van hun begeleiders zijn daarom
nodig om de kwalitatieve sportbeoefening te waarborgen bij de heropstart na de coronacrisis.
Daarenboven draagt dit bij tot drie van de speerpunten van het Vlaams relancebeleid: het versterken
en benutten van het menselijk kapitaal van Vlaanderen, bijdragen aan een efficiënte overheid waar
sportactoren waardevolle partners kunnen zijn en aan de digitaliseringsambities.
4. Duurzame sportinfrastructuur
Er is altijd nood aan investeringen in sportinfrastructuur om kwalitatieve sportbeoefening en beleving mogelijk te maken. Het betreft hier zowel de investeringen in nieuwe infrastructuur als het
onderhoud en de renovatie van bestaande sportaccommodaties. De coronacrisis maakt daarbij nog
eens duidelijk hoe belangrijk het is om deze sportinfrastructuur dicht bij huis aan te bieden en zo
duurzaam en toegankelijk mogelijk te maken. Het investeren in sportaccommodaties blijft belangrijk,
maar de huidige situatie laat nog duidelijker zien dat er enorme kansen liggen in het sport- en
beweegvriendelijk inrichten van de publieke ruimte en het stimuleren van sportbeleving in de
natuur. Via duurzame infrastructuur en samenwerkingen met natuurbeheerders en lokale besturen
kan er zo worden bijgedragen aan het algemene Vlaamse Relanceplan dat inzet op het koolstofarmer
maken van onze samenleving en het investeren in openbare werken.
De Vlaamse Sportraad kijkt er dan ook naar uit om vanuit zijn brede expertise en invalshoek zijn
insteek te kunnen leveren aan het algemene relancebeleid voor de sportsector de komende
maanden.

Namens de Vlaamse Sportraad,

Astrid Vervaet, voorzitter
Marc Vlogaert, ondervoorzitter
Maarten Koolen, secretaris
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