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Mijn Beheer blijft

vernieuwen

Mijn Beheer blijft jaar na jaar inzetten

op vernieuwing! Ons doel is om van

Mijn Beheer hét allround

programma te maken voor jullie

clubadministratie.

Zo kan je vanaf nu uitgebreide

clubstatistieken raadplegen van jouw club! Benieuwd naar het aantal nieuwe

leden per jaar of wil je weten op welke leeftijd de meeste sporters afhaken?

Hoeveel gediplomeerde trainers of hoeveel bestuursleden je club jaar na jaar

telt? Via 'Statistieken' onder het menu 'Leden' kan je zelf gra�eken naar keuze

samenstellen en zo de evolutie van jouw club opvolgen. Deze gegevens kunnen

jullie helpen bij het opstellen van een visie en een duurzaam beleidsplan.

Benieuwd naar wat er nog in de pijplijn zit? Hou je mailbox in de gaten want

weldra krijg je meer info over onze vernieuwde aansluit- én inschrijfmodule

voor lidmaatschappen of losse activiteiten van je club.

Ontdek het in Mijn Beheer

Krijg subsidies door en voor je

jeugdwerking met het Sport-i

label

Sporta beloont clubs met een bloeiende

jeugdwerking d.m.v. het Sport-i label. Dat is een

hoog aangeschreven keurmerk, waarmee je naast

de erkenning als jeugdvriendelijke sportclub ook een geldprijs kan ontvangen,

die je club volgens bepaalde bestedingsvoorwaarden in haar jeugdwerking kan

investeren.

http://mijnbeheer.sportateam.be/?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari_2022&utm_term=2022-02-22
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f73387234713265316c37
http://www.mijnbeheer.sportateam.be/?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari_2022&utm_term=2022-02-22
http://mijnbeheer.sportateam.be/?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari_2022&utm_term=2022-02-22
https://www.sportateam.be/jeugdsportsubsidie?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari_2022&utm_term=2022-02-22


Elke bestuurder in

zijn/haar talent

Boek winst door talenten

en taken te koppelen

binnen je bestuur!

Aan- en betrekken

van (hulp)trainers

Hoe laat je hulptrainers

actief participeren in

jouw club?

Get � t 2 sport

Implementeer

sportletselpreventie in

jouw training.

Clubbinding - interne

communicatie

Genereer meer

betrokkenheid door sterk

te communiceren.

Sportverenigingen die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen een

bronzen,  zilveren of gouden Sport-i label scoren én een mooi geldbedrag. Dit

jaar kunnen we dankzij de steun van Sport Vlaanderen in totaal €34.556

verdelen onder alle deelnemende clubs. In 2021 ontvingen de clubs tussen de

€240 en €1000 voor hun jeugdwerking.

Check de deelnamevoorwaarden en schrijf in

Sporta bijscholingen �
Sporta organiseert in het voorjaar heel wat interessante bijscholingen op maat

van bestuurders en trainers! Ontdek ons volledige aanbod op de website

www.sportateam.be/bijscholingen.  Hier alvast een kleine sneak peak.

Bekijk alle bijscholingen

Nieuwe opleiding tot club-API

Investeer in een veilig klimaat voor jouw club en ga

binnen de club op zoek naar het juiste pro�el. Een

club-API (AanspreekPunt Integriteit) is:

Aanspreekbaar

Een luisterend oor

Neutraal (bij voorkeur geen bestuurslid)

Sporta team telt inmiddels meer dan 60

enthousiaste club-API’s. Het zijn dé voelsprieten in

een club als het gaat om de integriteit van jouw

sporters. Hij of zij luistert naar de melder, schetst de situatie en verwijst door.

Dit alles -al dan niet- in overleg met onze federatie-API.

Zorgen jullie er mee voor dat sporters in een veilige club kunnen sporten? 

https://www.sportateam.be/elke-sportclubbestuurder-in-zijn-of-haar-talent?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari_2022&utm_term=2022-02-22
https://www.sportateam.be/elke-sportclubbestuurder-in-zijn-of-haar-talent?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari_2022&utm_term=2022-02-22
https://www.sportateam.be/aantrekken-en-betrekken-van-hulp-trainers?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari_2022&utm_term=2022-02-22
https://www.sportateam.be/aantrekken-en-betrekken-van-hulp-trainers?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari_2022&utm_term=2022-02-22
https://www.sportateam.be/get-fit-2-sport?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari_2022&utm_term=2022-02-22
https://www.sportateam.be/get-fit-2-sport?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari_2022&utm_term=2022-02-22
https://www.sportateam.be/clubbinding-interne-communicatie?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari_2022&utm_term=2022-02-22
https://www.sportateam.be/clubbinding-interne-communicatie?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari_2022&utm_term=2022-02-22
https://www.sportateam.be/opleiding-tot-club-api20220211105614?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari_2022&utm_term=2022-02-22
https://www.sportateam.be/jeugdsportsubsidie?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari_2022&utm_term=2022-02-22
http://www.sportateam.be/bijscholingen?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari_2022&utm_term=2022-02-22
http://www.sportateam.be/bijscholingen?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari_2022&utm_term=2022-02-22
https://www.sportateam.be/opleiding-tot-club-api20220211105614?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari_2022&utm_term=2022-02-22


In tussentijd blijft, zie of hoor je iets verdacht, neem dan contact op met onze

federatie-API.

Check zeker onze website en schrijf je meteen in!

Start 2 coach
De Vlaamse Trainersschool ontwikkelde een nieuwe opleiding voor startende

of ervaren trainers! In 15u leer je hoe je sporters op een ef�ciënte, motiverende

en veilige manier traint. Ben je 15 jaar of ouder? Schrijf je in en zet stappen

richting kwalitatief trainersschap. Het volgen van de Start 2 coach leidt tot een

trainersattest en een eerste stap richting initiator. Trainers van alle sporttakken

zijn welkom in de start 2 coach.

Heb je interesse om de opleiding Start 2 coach samen met ons te organiseren

in jouw eigen club? Laat het ons weten via team@sporta.be! 

Ontdek alles over Start 2 coach
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Een stevig vuistje omdat pesten
nergens thuis hoort: #stipit

Ook tijdens de 17de Vlaamse Week

tegen Pesten maken we graag een

vuist tegen pesten, samen met jullie.

Bij signalen, klachten of vermoeden

van mogelijk grensoverschrijdend

gedrag, kan je bij ons een melding

maken.

Verenigingswerk, een

vraagteken?

In 2021 was nog een tijdelijke regeling

van toepassing voor het

verenigingswerk. Vanaf 1 januari 2022

zou een de�nitieve regeling van start

gaan. Ondanks de politieke beloftes is

de nieuwe regeling nog niet klaar.

Zodra alle of�ciële informatie bekend is, zullen we jullie correct informeren. VSF

plant op 23/2 alvast een webinar voor alle geïnteresseerden!

Het is belangrijk dat in de sportclub een open cultuur bestaat zodat iedereen

het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Om de drempel om te praten

over grensoverschrijdend gedrag te verlagen, raden we sportclubs aan om een
knop met link naar de hulplijn 1712 te plaatsen op hun website.
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Boomgaardstraat 22 bus 50 - 2600 Berchem

T. +32 3 361 53 40

E. team@sporta.be

W. www.sportateam.be

Je ontvangt deze e-mail omdat je

ingeschreven bent voor de nieuwsbrief van

Sporta Team

Uitschrijven

Sporta Team
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