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HOE START JE EEN NIEUWE SPORTCLUB OP?

Waar moet je aan denken als je een nieuwe sportclub wil oprichten? De
belangrijkste must knows en handige tips lijsten we hier voor je op!
Wie mag een sportclub oprichten?
Simpel: iedereen! Je hoeft daarom niet noodzakelijk met veel personen te zijn om een sportclub op te richten.
Alles hangt uiteraard af van je doelstellingen als club en hoe je aan sport wenst te doen. Enkele voorbeelden van
initiatieven waaruit een sportclub ontstaan is:

-

Een groepje dames dat elke woensdag een fikse wandeling
maakt, verenigde zich in een wandelclub.

-

Uit een vriendengroepje dat wekelijks afspreekt om een
toertje te gaan fietsen, ontstond een fietsclub.

-

Een groepje jongeren dat meespeelt in een
zaalvoetbalcompetitie richtte een zaalvoetbalclub op.

De rode draad bij iedereen die een nieuwe sportclub opstart is:
Je organiseert

- sportactiviteiten (recreatief of competitief)
- op regelmatige basis
- in een (licht of anders-) georganiseerd verband

Onderstaande stappen helpen je bij de essentiële zaken die je als nieuwe sportclub moet bekijken. Voer elke stap
uiteraard uit met jouw specifieke situatie in het achterhoofd!
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1) Begin bij het begin: waarvoor staat jouw club?
Hoe duidelijker je een beeld hebt van de club die je wil oprichten, hoe beter je van start zal gaan. Verzamel de
juiste mensen rond je en bepaal samen een gedragen visie voor je nieuwe sportclub.
Kan je op onderstaande vragen een antwoord geven? Beantwoord ze om de visie van je club duidelijk te stellen.
Ter illustratie/inspiratie geven we enkele voorbeeldantwoorden mee.

VISIEBEPALING
☐

WIE zijn we? Wat is onze club?
Bv. Met onze club willen we mensen op een sportieve manier samenbrengen en ze laten genieten
☐
van het plezier om samen te sporten.
☐ Bv. In onze club willen we zo veel mogelijk kinderen op een recreatieve manier laten bewegen.
☐ Vul in voor jouw club:

☐

WAT doen we? Welke (sport)activiteiten bied je aan?
☐ Bv. Onze club organiseert jogactiviteiten voor een ruim publiek.
Bv. In onze club kan je badminton komen spelen en daarnaast allerlei andere clubactiviteiten mee
☐
beleven.
☐ Vul in voor jouw club:

☐

Voor WIE doen we het? Wie is je doelgroep?
Bv. We richten ons op de recreatieve loper. Competitiesport is van ondergeschikt belang. Er is een
☐
jeugd- en volwassengroep.
Bv. Zowel recreatieve spelers als competitieve spelers +20 jaar zijn welkom. Groepen worden
☐
ingedeeld naar niveau. Iedereen moet zijn plaatsje in onze club kunnen vinden.
☐ Vul in voor jouw club:

☐

HOE doen we dit? Hoe zijn de (sport)activiteiten georganiseerd (wanneer, waar,…)?
Bv. Elke woensdagavond om 19:00 verzamelen we in het gemeentelijk sportpark om een vooraf
☐ uitgestippelde wandeling te maken. Doorheen het jaar worden er verschillende uitstappen gemaakt
en activiteiten georganiseerd.
Bv. Dinsdag wordt er getraind onder begeleiding van lesgever in de sporthal. Zaterdag wordt er een
☐
wedstrijd gespeeld.
☐ Vul in voor jouw club:

☐

Met wie WERKEN we SAMEN?
Bv. De gemeentelijke sportdienst biedt ons sportaccommodatie aan. Via onze sponsors verkrijgen we
☐
extra financiële middelen.
Bv. Onze sportfederatie zorgt voor een degelijke sportverzekering en ondersteuning bij de club- en
☐
ledenadministratie.
Vul in voor jouw club:
☐

☐

Wat zijn voor ons BELANGRIJKE WAARDEN?
Bv. We willen met onze club waarden als vriendschap, plezier en verbondenheid door sportbeleving
☐
uitdragen.
Bv. Mensen verenigen en laten genieten van de gezondheidsvoordelen van sport. We houden de club
☐
bewust kleinschalig om een familiale sfeer te stimuleren.
Vul in voor jouw club:
☐
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2) Structureer je club
Welke taken moeten in je nieuwe sportclub opgenomen worden opdat deze kan blijven draaien?
Werk je met de klassieke functies: voorzitter, penningmeester, secretaris? Of maak je een oplijsting van alle taken
en bepaal je dan wie welke taak voor zijn rekening neemt? Met een goede structuur in je club, werk je efficiënter!
Dé juiste manier om een sportclub te structureren bestaat niet. Maar onderstaand document
van Dynamo-project kan je met een aantal goede ideeën helpen om je sportclub doordacht te
structuren.

https://www.dynamoproject.be/document/102-structuur-je-sportclub

(gratis

toegankelijk voor clubs aangesloten bij Sporta).

3) Kies je statuut
Wordt jouw sportclub een feitelijke vereniging of een vzw? Vaak wordt hier niet bij stilgestaan. Toch is dit een
belangrijke keuze.
-

Bij een feitelijke vereniging heb je bijna geen administratieve
verplichtingen. Zolang je een kleine club bent, met weinig leden
en weinig financiële middelen, lijkt een feitelijke vereniging het
meest aanlokkelijke statuut. Let wel: alle leden kunnen steeds
persoonlijk aansprakelijk (aanspraak op privévermogen) gesteld
worden bij schade. Ga daarom na of je de nodige verzekeringen
hebt afgesloten. Tip: een sportfederatie kan je daarbij helpen
(zie onder punt 5.)

-

Een vzw lijkt de meest aangewezen vorm vanaf het moment dat je vereniging met vrij grote bedragen gaat
werken, veel leden heeft, eigen (sport)accommodatie heeft of een activiteit uitoefent waaraan
aansprakelijkheidsrisico’s verbonden zijn.
Twijfel je welk statuut het best bij je nieuwe club past? Deze brochure van Dynamo-project
kan je daarbij helpen: https://www.dynamoproject.be/brochure/je-sportclub-vzw-feitelijkevereniging (gratis toegankelijk voor clubs aangesloten bij Sporta).

4) Maak je sportclub bekend bij je sportdienst
Neem contact op met je lokale sportdienst en meld je nieuwe sportclub daar aan. Op deze manier kan je mee
genieten van de dienstverlening van je sportdienst. Zo kunnen ze o.a. ondersteuning bieden bij:
- Voorzien in sportaccommodatie of sportterreinen
- Informatie over allerhande sport gerelateerde zaken
- Subsidiëring van je sportclub
- Promotie van je sportclub
- Kortingen voor verenigingen bij logistieke ondersteuning, huur van zaaltjes,…
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5) Sluit je aan bij een erkende sportfederatie
Het is verstandig om als sportclub aan te sluiten bij een erkende sportfederatie. Net als je sportdienst helpt je
sportfederatie je club met gerichte ondersteuning.

Sporta-federatie is een erkende multisportfederatie, toegankelijk voor alles soorten sportclubs. Bij Sporta zijn we
er sterk van overtuigd dat je sportclub moet kunnen focussen op sportplezier. Daarom bieden we je club een
supersimpele administratie, een degelijke sportverzekering en persoonlijke clubservice en -voordelen aan. Zo kan
je club zich zorgeloos focussen op wat echt belangrijk is: sporten en doen sporten.

Bij Sporta-federatie kan je terecht voor:

1. Een eenvoudige club- en ledenadministratie
Met Mijn Beheer, het online beheerprogramma van Sporta, is de klus zo geklaard. Je beheert zelf online
alle gegevens van je leden en club. Eender waar en wanneer. Leden aansluiten en verzekeren was nog
nooit zo eenvoudig. Ontdek meer.

2. Een degelijke sportverzekering
Met de Sporta-verzekering ben je zeker van een solide en volledige polis voor al je clubactiviteiten.
Daarenboven kan Sporta haar sportverzekering voordelig aanbieden, want met meer dan 67.000
aangesloten leden staan we sterk. Wist je ook dat leden naast de clubactiviteiten, individueel 24/24u
verzekerd zijn voor wandelen, joggen, fietsen, zwemmen, fitnessen, rolschaatsen en yoga? Ontdek meer.

3. Een persoonlijke clubservice en sportieve voordelen
Heb je een vraag? Bij Sporta staan we erop dat sportclubs op een persoonlijke en snelle manier
geholpen worden. Daarnaast wordt je club ondersteund in haar werking en geniet je van een
heleboel interessante sportieve voordelen. Ontdek meer.
Een aansluiting bij een erkende sportfederatie is voor de lokale sportdienst dikwijls een
voorwaarde om erkend te worden als sportclub en zo subsidies te kunnen ontvangen.
Meer info over aansluiten bij Sporta vind je terug op
https://www.sportafederatie.be/aansluiten
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