

De opstart van een nieuwe vzw
Move United


Aalst

 De achtergrond 
Evert Walravens, de visie-verantwoordelijke onderbouw bij voetbalclub SC
Eendracht Aalst, merkte dat de ‘kaboutertjes’ nog niet rijp waren voor één
sport. Van hieruit ontstond het idee om op een cluboverschrijdende manier
diverse sporten aan te bieden. Verschillende Aalsterse sportclubs* werkten
in 2012 dan ook samen om kinderen van Multimove en Sportkompas (=een
divers aanbod aan sporten) te laten proeven.
*Neptunus Aalst - Koninklijke Turnkring Aalst - Okapi Aalstar - AGO Korfbalclub - Koninklijke Atletiekclub Eendracht Aalst - Koninklijke Judoclub Aalst - SC Eendracht Aalst

Een samenwerking tussen verschillende sportclubs met verschillende belangen is niet evident. Om onafhankelijk te kunnen werken, werd in 2013 - samen
met de Sportdienst van de stad Aalst- de vzw Move United opgericht. Het
werd de gemeenschappelijke basis van waaruit de Aalsterse clubs later op
sportspecifieke basis verder werkten.
Zo stimuleren deze clubs jonge kinderen uit Aalst om zich aan te sluiten bij
de vzw Move United voor een breed en gevarieerd bewegingsaanbod. Vanaf
6 jaar kunnen zij doorgroeien naar één van de Aalsterse sportclubs waar ze
bij voorkeur niet enkel een sportspecifiek aanbod maar ook breedmotorische
vorming aanbieden.

Door een gemeenschappelijk instroommodel te voorzien, wil vzw
Move United vier doelstellingen bereiken:

• een vroegtijdige specialisatie vermijden;
• een bewuste(re) sportkeuze van het kind stimuleren;
• promoten van een breedmotorische vorming (ook na sportkompas);
• kennis van Aalsterse sportclubs rond jeugdopleiding delen.

 Waar en wanneer 
Het volledige aanbod van vzw Move United tref je aan
in de sporthal van het Sint-Jozefscollege in Aalst. Het
aanbod wordt op woensdagnamiddag voorzien.

 De lesgevers 
Aanvankelijk werden de lesgevers gerekruteerd uit de clubs
die deel uitmaakten van het samenwerkingsverband. Later
werden dit LO-gediplomeerden die het best geplaatst waren om de vertaalslag te maken van de desbetreffende sport
naar het brede aanbod voor kleuters. Ook kleuterleid(st)ers
werden ingeschakeld. Het allerbelangrijkste criterium werd
de vertrouwdheid met de leeftijdgroep en een inzicht in hun
ontwikkelingskenmerken.
Belangrijk is ervoor te zorgen dat er naast de lesgevers
steeds één of twee mensen aanwezig zijn die kunnen inspringen waar nodig. Zoals bij een toiletbezoek, schaafwonden,
bloedneus, vragen van ouders, …

 De aanpak 
1.


Nog voor de start van het Multimoveproefproject was er een samenwerking tussen de Aalsterse sportclubs. Het had de naam ‘Sportkompas’, een divers aanbod van sporten voor 5-jarigen.

2.


Tijdens het sportseizoen 2012-2013 werd binnen dit samenwerkingsverband Multimove geïntroduceerd voor 4-jarigen. Dit zijn activiteiten die breed en gevarieerd bewegen stimuleren.

3.


Door de integratie van Multimove voor 4-jarigen ontstaat binnen deze samenwerking tussen
de verschillende clubs een bewegingsleerlijn. Na Multimove kunnen de kleuters doorstromen
naar ‘Sportkompas – 5-jarigen’. Hier worden 8 sporten (voetbal, judo, basket, atletiek, turnen,
ritmisch bewegen, slagsporten en zwemmen) aangeboden. Zo ervaren ze ‘aan den lijve’ welke
sport ze echt leuk vinden en kunnen ze later een bewuste(re) sportkeuze maken.

4.


Tijdens het eerste projectjaar was het concept een succes. Maar al snel doken er enkele prak5. tische problemen binnen de samenwerking op. (zie valkuilen)

6.


Bij de start van het sportseizoen 2013-2014 ontstaat er de nieuwe vzw Move United. Wetenschappelijk onderzoek adviseert namelijk om kleuters niet lid te maken van één sportclub maar
onder te brengen in een omgeving waar niet de competitie maar de algemene motorische ontwikkeling en afwisseling centraal staan. Zo werd er een sportclub op maat van kleuters gecreëerd. Move United is één sportclub waarbinnen de verschillende sportverenigingen hun kennis
en krachten rond bewegen voor de allerjongsten bundelen.

7.


Het aanbod van Move United wordt naast Multimove en Sportkompas uitgebreid. Kinderen die
reeds vroeg een voorkeur hebben voor dans of voetbal, kunnen Sportkompas combineren met 2
sporten in het weekend: SC Foot United of SC Dance United. Dit aanbod in het weekend kan echter
niet apart gekozen worden. Hiermee wordt consequent de vroegtijdige specialisatie uitgesloten.

8.


Move United wordt door de stad Aalst erkend als sportclub. Dit betekent dat deze sportclub in de
toekomst ook subsidies van de stad Aalst kan ontvangen voor de aangesloten leden.

 De taakverdeling 
In de toekomst zal de taakverdeling binnen de organisatie
er zo uitzien:
• algemeen coördinator: trainers zoeken, opstellen
en bewaken van opleidingsfilosofie, verwerking,
inschrijving en groepsindeling, aanspreekpunt
ouders & trainers, communicatie (website, brochures, pers, ouders), praktisch verloop;
• administratief coördinator: opvolgen subsidiedossiers, contracten & prestatiestaten, ledenlijsten, beheer trainingsmateriaal;
• financieel coördinator: boekhouding, facturatie,
verzekeringsdossiers, sponsoring...
Bij voorkeur wordt geen van bovenstaande functies gecombineerd met de rol van trainer.

 Voor wie 
De vzw Move United richt zich voornamelijk tot
kinderen van de 2de en 3de kleuterklas. Er is ook
een beperkt aanbod voor het 1ste en 2de leerjaar:
SC Tatami United. Kinderen maken er kennis met
3 verschillende gevechtssporten. De kans bestaat
dat dit op termijn uitgebreid wordt naar een sportclub voor de 1ste kleuterklas (3- jarigen) en stages
voor de lagere school.

 De valkuilen 
• Neutraliteit bij een samenwerking tussen sportclubs heeft de perceptie tegen. Een
onafhankelijke organisatie is absoluut noodzakelijk indien je de keuze voor een
sportclub niet wil laten beïnvloeden door de betrokken partijen.
• Omdat kinderen geen deel uitmaken van één welbepaalde sportclub, komen ze niet
in aanmerking voor subsidies van de stad. Een aparte vzw brengt soelaas.
• Het aangaan van contracten, het realiseren van uitbetalingen, … zijn niet vanzelfsprekend in een samenwerking tussen 7 clubs. Je wordt geconfronteerd met het feit
dat één iemand tekent in naam van andere partijen. Een aparte vzw zorgt ook hier
voor een concrete oplossing.

 De succesfactoren 
• Een doordachte visie die ouders overtuigt van de meerwaarde t.o.v. de klassieke
(eenzijdige) sportclubs.
• Regelmatige communicatie via mail naar ouders.
• Een website waar je terechtkan voor allerlei informatie en inschrijvingen.
• Een visueel mooi uitgewerkte brochure en affiche.
• De samenwerking met Stad Aalst waardoor de brochures en andere communicatiedragers makkelijker in scholen verspreid kunnen worden.
• Een concentratie van de activiteiten op één locatie.

 Het financiële plaatje 
In deze organisatie is er een penningmeester die zich over
alle financiële taken ontfermt:
• uitbetalen vergoedingen;
• beheren van de inschrijvingsgelden;
• betalen van verzekering, huur zaal, …
Het deelnamegeld voor een half seizoen bedraagt € 80,00
(16 sessies).
Het deelnamegeld voor een volledig seizoen is € 150,00
(32 sessies).
Alle transacties gebeuren via overschrijving. Cash betalingen worden tot een minimum beperkt.
De data van de sessies liggen op voorhand vast en worden
duidelijk gecommuniceerd op de website. Er is geen les tijdens
de schoolvakanties.
Door de erkenning als Aalsterse sportclub, ontvangt vzw
Move United vanaf het seizoen 2014-2015 voor de eerste
keer werkingssubsidies van de Stad Aalst.

 Toekomstplannen 
• Streven naar een gelijkere verdeling jongens/meisjes. Het deelnemersveld is ongelijk verdeeld:
jongens (75%) en meisjes (25%). Via een gericht aanbod -SC Dance United- wordt getracht meer
meisjes warm te maken voor dit initiatief.
• Oprichting SC Swim United waarbij vooral het ‘speels aanleren van vaardigheden in het water’
en ‘overleven’ centraal staan, veel meer dan het beheersen van een zwemtechniek. (cfr. nieuwe
leerlijn voor schoolzwemmen)
• Begin juli 2015 voor de eerste keer een omnisportkamp organiseren. Dit kan omdat de uitstekende
accommodatie van het Sint-Jozefscollege Aalst ter beschikking is:
•
•
•
•

een internaat voor de overnachting;
een keuken met grote refter;
een speelzaal met pooltafel, kicker, muziekinstallatie …;
een grote sporthal, kleinte sporthal, kleine turnzaal en zwembad.

Bovendien bevindt zich op wandelafstand het Stadspark Osbroek met z’n voetbalterreinen, 		
beachvolleyvelden, basketbalvelden, groot bos …
• Een ondersteunend beleid voor een grotere participatie van de sportieve staf:

• jaarlijkse ‘Dag van de sportieve staf’ met een interne bijscholing & reflectie + receptie;
• stimuleren van externe bijscholingen via onder andere de impulssubsidies van de stad.

• Ouders en kleuterscholen meer betrekken bij de werking om zo een verlengstuk van bewegen te
krijgen buiten het aangeboden uurtje sport. Dit kan via:
•
•
•
•

het ‘Spel van de week’ meegeven dat ze thuis kunnen uitproberen;
aanbieden van sportkampen;
beweegtips aan ouders bezorgen (cfr. multimove kaartspel);
een info-avond voor ouders & kleuterscholen.

• Een multidisciplinair aanbod organiseren voor sportclubs die hun leden (1ste tot en met 6de leerjaar) een breedmotorische vorming wensen aan te bieden maar zelf niet over de kennis en infrastructuur beschikken. Dit gebeurt op die leeftijd bij voorkeur op maat van de sport want iedere
sport heeft zijn eigen minder getrainde onderdelen.

