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Beste sportfederatie
Na het eerste corona noodfonds Sport in 2020, maakte de Vlaamse Regering ook in 2021
10 miljoen euro vrij voor de ondersteuning van de sportsector. Dankzij dat noodfonds was
er steun voor jeugdsportclubs en profsportclubs. Minister van Sport Ben Weyts besliste om
met het resterend budget van deze middelen een extra boost te geven aan het digitaliseren
van opleidingen en bijscholingen, via een extra subsidie aan de sportfederaties. We wilden
je dit nieuws als eerste meegeven, volgende week communiceert de minister hierover aan
de pers.
Met dit schrijven:
1) melden we je het nieuws dat jouw sportfederatie een extra subsidie kan ontvangen;
2) informeren we je over welke procedure jouw sportfederatie hiervoor moet volgen;
3) en nodigen we je uit op een korte digitale infosessie waar we alles toelichten en
vragen beantwoorden.
Digispurt: extra subsidie voor het digitaliseren van opleidingen en bijscholingen
Een totaalbedrag van maximaal één miljoen euro kan als subsidie worden toegekend aan
Vlaamse sportfederaties die voor het werkingsjaar 2021 gesubsidieerd worden. Die subsidie
heeft als doel de schade ten gevolge van de COVID-19-pandemie op vlak van de kwaliteit,
instroom, doorstroom en valorisatie van sportbegeleiders gedeeltelijk te compenseren en
om ervoor te zorgen dat de sportfederaties de sportieve continuïteit kunnen verzekeren.
De steun is bedoeld om digitale bijscholingen en opleidingen te ontwikkelen voor trainers,
sportbegeleiders of sportclubbestuurders. Zo wil de minister sportfederaties helpen om
een “digitale (tussen)spurt” te trekken.
Het totaalbedrag wordt opgesplitst in twee delen:
- 500.000 euro wordt voorzien voor een ondersteuning van de werking van de
sportfederaties op vlak van de digitalisering van sportkaderopleidingen van
trainers, in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool. Deze steun is voorzien
voor unisportfederaties met een actieve DSKO, aangezien zij verantwoordelijk zijn
voor de inhoudelijke en praktische invulling van de digitalisering van de
sportkaderopleidingen

-

500.000 euro wordt voorzien voor een ondersteuning van de werking van uni- en
multisportfederaties op vlak van de digitalisering van bijscholingen van trainers of
op vlak van digitalisering van opleidingen of bijscholingen van andere
sportbegeleiders waaronder
scheidsrechters en
juryleden,
en van
sportclubbestuurders.

Het bedrag dat elke sportfederatie kan ontvangen, is opgenomen als bijlage 1.
Steun voor digitalisering van de VTS-opleidingen
Voor de steun voor digitalisering van VTS-opleidingen komen enkel unisportfederaties in
aanmerking die beschikken over een door de Vlaamse Trainersschool aangestelde Directeur
Sportkaderopleiding (DSKO). De unisportfederatie ontvangt eenmalig een subsidiebedrag
dat gebaseerd is op een verdeelsleutel die als volgt is samengesteld: elke sportfederatie
ontvangt een sokkelbedrag van 4.000 euro, de resterende middelen worden verdeeld op
basis van een pro rata verdeling van het aantal nieuw opgeleide trainers in de sporttak
voor de werkingsjaren 2017, 2018, 2019 en 2020.
De subsidie biedt een extra steun bij het reeds opgestarte initiatief om de digitaliseringen
van de VTS-opleidingen concreet vorm te geven als sportfederatie, en is aanvullend aan de
eerdere (beperkte) steun die sportfederaties konden krijgen vanuit de Vlaamse
Trainersschool (zie eerdere communicaties vanuit VTS).
Steun voor digitalisering van eigen bijscholingen van de sportfederatie
Voor de steun voor de eigen bijscholingen van de sportfederatie komen unisportfederaties
en multisportfederaties in aanmerking. De sportfederatie ontvangt eenmalig een
subsidiebedrag dat gebaseerd is op een verdeelsleutel die als volgt is samengesteld: elke
sportfederatie ontvangt een sokkelbedrag van 4.000 euro, de resterende middelen worden
verdeeld op basis van een pro rata verdeling van het aantal aangesloten sportende leden
van de sportfederatie dat voor de werkingssubsidie van 2020 in aanmerking werd
genomen. Voor sportfederaties die voor de werkingssubsidie voor een foto van 2019 kozen,
wordt die keuze hier dus ook (in het voordeel van die federaties) mee overgenomen om
het corona-effect op het aantal aangesloten leden te beperken.
Voor de twee sportfederaties die in 2020 nog geen algemene werkingssubsidie ontvingen,
wordt voor de pro rata verdeling op basis van het aantal aangesloten leden het
minimumaantal aangesloten sportende leden in aanmerking genomen dat voor de
categorie van de sportfederatie in kwestie van toepassing is om voor een algemene
werkingssubsidie in aanmerking te komen. Voor de Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting
Federatie vzw is dat 500 leden, voor Cricket Vlaanderen vzw is dat 1.500 leden.
Subsidiëringsprocedure
Subsidieerbare kosten
De sportfederaties besteden de steun aan objectief aantoonbare kosten die rechtstreeks
verbonden zijn met het digitaliseren van opleidingen en bijscholingen.

De volgende kosten komen in aanmerking:
1) kosten verbonden aan filmopnames of het ontwikkelen van webinars, waaronder
het huren van filmmateriaal, aanstellen van een filmploeg of het huren van
accommodatie;
2) kosten verbonden aan de inhoudelijke ontwikkeling van de digitale bijscholingen
en opleidingen;
3) kosten verbonden aan de communicatie van de digitale bijscholingen en
opleidingen;
4) kosten verbonden aan het aanstellen van sporttechnische, communicatieve of
andere experten;
5) kosten verbonden aan aankoop of licenties voor online leermodules;
6) andere kosten waarvoor Sport Vlaanderen op voorhand haar akkoord verleend
heeft.
Kosten die reeds gefinancierd of gesubsidieerd worden (bv. via de Vlaamse Trainersschool,
via shared service project, via basiswerking of via beleidsfocussen) komen niet in
aanmerking voor de subsidie. Ook algemene overheadkosten komen niet in aanmerking
voor de subsidie.
De subsidie moet door de sportfederatie aangewend worden uiterlijk op 31 december 2022.
Kosten die na 31 december 2022 gemaakt worden, komen dus niet in aanmerking. Kosten
die gemaakt werden vóór 7 december 2021 komen ook niet in aanmerking.
Kosten die in vermelde periode gemaakt worden, en die gekoppeld zijn aan reeds geplande
initiatieven, komen in aanmerking. Het moet dus niet gaan om nieuwe activiteiten. Deze
steun mag ook ingezet worden voor reeds geplande initiatieven. Bekijk wat betreft de
kosten en de rapportering zeker (nu al) de bijlagen bij dit schrijven.
Aanvraag
Ook voor deze subsidie werken we met een vereenvoudigde procedure, die Sport
Vlaanderen wel de mogelijkheid biedt tot het nagaan van de juiste aanwending van de
subsidie.
De sportfederaties ontvangen het bedrag, indien men aan de criteria voldoet, opgenomen
als bijlage, automatisch en zonder voorafgaandelijk aanvraagdossier. Dit zal normaal
gezien nog in december 2021, of ten laatste eind januari 2022 gebeuren.
Aanmelding geplande initiatieven
De sportfederatie bezorgt uiterlijk op 15 februari 2022 aan Sport Vlaanderen een overzicht
van de geplande initiatieven waarvoor ze steun zal aanwenden. Dat formulier vind je als
bijlage bij dit schrijven.
Dit overzicht moet nog geen detail van de geplande subsidieerbare kosten omvatten, maar
het mag wel. Gelieve in elk geval wel een globaal idee over de subsidieerbare kosten mee
te geven.
Sportfederaties die geen aanspraak zouden willen maken op deze subsidie, kunnen dat
tegen 15 februari ook melden aan Sport Vlaanderen en zullen gevraagd worden het

overgemaakte bedrag terug te storten. Ook sportfederaties die het overzicht niet tijdig
bezorgen, zullen gevraagd worden het overgemaakte bedrag terug te storten.
Rapportering
De sportfederatie rapporteert uiterlijk 15 januari 2023 over de aanwending van de
middelen, via een inhoudelijke en financiële rapportering. Dat gebeurt via het formulier
als bijlage 3.

Infosessie
Sportfederaties die vragen hebben of die graag een mondelinge toelichting over deze extra
subsidie horen, zijn welkom om via deze link in te loggen op onze digitale infosessie op 21
december om 13u30. Op voorhand inschrijven is niet nodig. De infosessie zal wellicht een
half uur duren.
Afsluitend…
Deze extra steun is bedoeld om ook tijdens 2022 de continuïteit van de sportieve werking
van de sportfederaties en sportclubs te kunnen ondersteunen. En om ervoor te zorgen dat
de sportfederaties hun trainers, officials, clubbestuurders, … kunnen blijven inspireren,
opleiden en bijscholen. Bepaalde sportfederaties hadden reeds al ideeën of plannen, maar
zochten nog naar middelen. Voor andere sportfederaties zal deze extra subsidie de start
zijn in het digitaliseringsproces van opleidingen en bijscholingen.
Ben je op zoek naar inhoudelijke ondersteuning, inspiratie of een klankbord voor het
invullen van deze extra subsidie?
-

Voor luik 1 (digitalisering van sportkaderopleiding) kan je terecht bij je
contactpersoon bij de Vlaamse Trainersschool.
Voor luik 2 (digitalisering van eigen opleidingen en bijscholingen) denkt de Vlaamse
Sportfederatie met je mee en kan je hen contacteren voor ondersteuning van de
invulling.

Wie vragen heeft over de subsidie (voorwaarden, …) kan terecht bij Tim Vanderhaeghen
van de afdeling subsidiëring: via subsidering@sport.vlaanderen of 0499/850069. Uiteraard
staat ook jullie dossierbeheerder, zoals steeds, ter beschikking.
Met vriendelijke groeten
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