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Deze clubvoordelengids geeft je een overzicht van alle voordelen die je club geniet door haar aansluiting bij Sporta
Team. Bekijk welke nuttige terugbetalingen, kortingen, sportieve extra’s en ondersteuning je club kan aanvragen en haal
zo gerust het onderste uit de kan!
De meest recente versie van deze clubvoordelengids is terug te vinden in Mijn Beheer of op
www.sportateam.be/clubvoordelen.

OVERZICHT CLUBVOORDELEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Gratis verzekering voor niet-leden bij wervingsactiviteiten
20% verblijfskorting in de 2 Sporta-spots
Ondersteuning bij oprichting VZW
50% terugbetaling cursusgeld bij behalen van een VTS-diploma
Joma-sporttas voor sporttechnisch gediplomeerde lesgevers/trainers
Terugbetaling deelnamegeld “Dag van de Trainer”
Terugbetaling deelnamegeld “Dag van de Sportclubbestuurder”
Subsidie voor jeugdvriendelijke sportclubs
Pennenset voor vrijwilligers
Club cashback bij deelname aan Sporta-kamp
Promotionele ondersteuning met voordelige gadgets
Ondersteuning voor aanbieders van multisport
Clubbezoek door een Sporta-medewerker
Ondersteuning bij ontwikkeling vernieuwend en flexibel sportaanbod
50% korting op Tournify om je tornooi/kampioenschap te organiseren
Ondersteuningspakket voor loopwedstrijden (tijdsregistratie,…)
Ondersteuning bij organisatie van virtuele uitdaging
25% korting op het begeleidingstraject Clubgrade
Gratis bierviltjes voor je kantine of clubhuis
Voordelig sportmateriaal, teamkledij en ballen via Trainersmateriaal.be
Andere clubvoordelen van het lidmaatschap bij Sporta Team
Sporta-voordelen voor je leden

Alle details van deze clubvoordelen en hoe je deze kan aanvragen staan verder toegelicht in dit document.

CONTACT
Vraag of opmerking over deze clubvoordelen? Contacteer onze medewerker!
E-mail:
Tel:

team@sporta.be
03/361 53 44

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
De clubvoordelengids is enkel van toepassing voor:
clubs aangesloten bij Sporta Team die in regel zijn met alle aansluitingsmodaliteiten (geen achterstallige
betalingen, jaarlijkse heraansluiting tijdig uitgevoerd,…)
‘echte clubs’ conform decreet houdende erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector van 10
juni 2016.
clubs die via de agenda in Mijn Beheer alle clubactiviteiten (trainingen, wedstrijden, activiteiten,…) doorgegeven
hebben i.f.v. een correcte verzekeringsdekking.

NOG MEER ONDERSTEUNING
Naast onze clubvoordelen geniet je club van allerlei bijkomende
ondersteuningsvormen. In deze video vatten we ze kort voor je samen.
https://www.youtube.com/watch?v=CTUOs3IEYb8
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1. GRATIS VERZEKERING VOOR NIET-LEDEN BIJ WERVINGSACTIVITEITEN
JOUW VOORDEEL
Je club krijgt een gratis verzekering voor alle niet-leden die deelnemen aan
een wervingsactiviteit (initiatie of opendeurdag) die je club organiseert.
Sporta neemt dus de premie van de verzekering voor deelnemende nietleden (=€2 pp/dag) voor eigen rekening.

WAAROM
Clubs die investeren in ledenwerving verzekeren hun toekomst. Sporta wil
haar clubs hierin graag ondersteunen en meewerken aan de instroom van
nieuwe leden!

VEREISTEN
Wervingsactiviteiten komen in aanmerking voor een gratis verzekering als ze aan deze voorwaarden voldoen:
-

Het gaat om een initiatie of opendeurdag en wordt ook als dusdanig gecommuniceerd.
De sport(en) waarvoor de club bij Sporta is aangesloten staat(n) centraal en wordt (en) actief beoefend.
De opbrengst is louter kostendekkend. Er is geen winstoogmerk.
De initiatie of opendeurdag is eenmalig en staat onder het toezicht van gekwalificeerde/ervaren begeleiders.
Het doel van de initiatie of de opendeurdag is nieuwe leden aantrekken en heeft een lage instapdrempel.
Sporta Team wordt als partner vermeld.
Vaak voorkomende voorbeelden van activiteiten die NIET in aanmerking: wedstrijden, tornooien, kampen,
toertochten, start-to’s natuurtochten…

HOE AANVRAGEN?
-

Geef de wervingsactiviteit ten laats 48u voor aanvang door via de agenda in Mijn Beheer.
Duid bij ‘type’ aan dat het om een initiatie of opendeurdag gaat.
Geef een realistische schatting door van het aantal deelnemers (leden en niet-leden).
Als de activiteit aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt de gratis verzekering voor niet-leden automatisch in
orde gebracht.

2. 20% VERBLIJFSKORTING IN DE 2 SPORTA-SPOTS
JOUW VOORDEEL
Je club krijgt 20% korting bij een verblijf in de Sporta Spot Kempen of in de Sporta Spot Maasland. Die reductie is van
toepassing op het verblijf en de sportinfrastructuur, niet op eventuele maaltijden.

WAAROM
Een sportdag, watersportdag, sportstage of sportweek met je sportclub? Op de
Sporta Spots vindt je club alles wat ze nodig heeft om trainingen en
sportactiviteiten in de beste omstandigheden af te wisselen met hopen fun:
laserspellen, go-carts, touwenparcours... Een ideale cocktail! Maak je er liever
een weekend, een week of 10-daagse van? Blijf dan overnachten in onze
sportcentra.
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HOE AANVRAGEN?
-

Geef bij de boeking jouw clubnaam door aan de reserveringsdienst.
De reserveringsdienst controleert of jouw club aangesloten is bij Sporta
Team.
Als dat zo is, wordt de korting automatisch verrekend.
Contact via 014/53.95.76 of info@sportaspots.be
Meer info op www.sportaspots.be

3. ONDERSTEUNING BIJ OPRICHTING VZW
JOUW VOORDEEL
Je club wordt ondersteund met duidelijk advies bij de oprichting van een vzw. Daarnaast betaalt Sporta het eerste jaar
lidmaatschap bij het Vlaams Studie- en Documentatie Centrum (www.vsdc.be) of bij Procura (www.procura.be) volledig
terug. Zo’n lidmaatschap is sterk aan te raden en komt gemiddeld op € 100 per jaar.

WAAROM
Om onnodige (financiële) risico’s te vermijden, is het is belangrijk dat je club zich organiseert onder het juiste juridische
statuut. Als voorstander van het vzw-statuut (afhankelijk van je clubsituatie!) wil Sporta haar clubs hierin ondersteunen.

HOE AANVRAGEN?
-

Meer informatie over de oprichting van een vzw kan aangevraagd worden via e-mail op team@sporta.be.
Terugbetaling van het eerste jaar lidgeld bij VSDC of Procura kan aangevraagd worden door via e-mail een bewijs van
lidmaatschap en een exemplaar van de oprichtingsstatuten te bezorgen aan team@sporta.be.

OPMERKINGEN
Sporta Team neemt dit lidmaatschap enkel voor haar rekening bij beginnende vzw’s. Bestaande vzw’s kunnen niet van
deze ondersteuningsmaatregel genieten.

4. 50% TERUGBETALING CURSUSGELD BIJ BEHALEN VAN EEN VTSDIPLOMA
JOUW VOORDEEL
Je club krijgt 50% van het totale cursusgeld terugbetaald wanneer een
trainer/lesgever een diploma of attest van de Vlaamse Trainersschool (VTS) behaalt.
Dat bedrag kan je club bv. (deels) terugbetalen aan de trainer in kwestie of verder
investeren in de clubwerking.

WAAROM
Met sportgekwalificeerde trainers/lesgevers in huis, weet je dat je sporters in goede
handen zijn. Opgeleide trainers/lesgevers zijn dan ook een absolute meerwaarde voor je
sportaanbod en vormen mee de basis voor een kwaliteitsvolle clubwerking. Door een 50% terugbetaling van het
cursusgeld wordt de drempel voor het volgen van een VTS-opleiding verlaagd.

Clubvoordelengids, versie januari ‘23 – p. 5

VEREISTEN
-

De trainer/lesgever waarvoor terugbetaling van cursusgeld wordt gevraagd, is op het moment van de aanvraag
aangesloten en geregistreerd als trainer bij Sporta Team en zijn/haar diplomagegevens staan correct vermeld in
Mijn Beheer.
Het behaalde VTS-diploma moet relevant zijn voor de sporttak(ken) waarvoor de club bij Sporta Team is
aangesloten (vb: Hoger Redder voor zwemclub WEL oké – Initiator Basketbal voor gymnastiekclub NIET oké).
Onderstaande VTS-opleidingen komen in aanmerking voor een 50% terugbetaling:
o Sporttakgerichte opleidingen: start 2 coach, aspirant-initiator, initiator, instructeur B, trainer B, trainer A.
o Opleidingen voor specifieke doelgroepen: begeleiden van sporters met een handicap, begeleiden van
sportende senioren, organiseren van recreatieve sportactiviteiten.
o Begeleidingsgerichte opleidingen: jeugdsportcoördinator, bewegingsanimator, Multimove- en
Sportsnackbegeleider, jogbegeleider, wegkapitein.
o Beroepsgerichte opleidingen: Hoger Redder en Duiker Redder (dus niet sportfunctionaris of
zwembadcoördinator).

-

HOE AANVRAGEN?
- Surf naar https://sportateam.be/50-terugbetaling-cursusgeld-bij-behalen-van-een-vts-diploma
- Vul het online aanvraagformulier in.
- Upload het attest/diploma en de VTS-factuur/betalingsbewijs.

OPMERKINGEN
-

Na controle van de bewijsstukken betaalt Sporta op het rekeningnummer van de club. Zij voert nooit
rechtstreekse terugbetalingen uit op het rekeningnummer van de trainer.
Clubs kunnen deze ondersteuning tot maximum één jaar na het behalen van het VTS-diploma aanvragen. Enkel
voor recent behaalde diploma’s dus.
Aparte afgelegde modules, die deel uitmaken van een volledige cursus, worden slechts terugbetaald als de
volledige cursus werd beëindigd en het diploma werd behaald.
Per behaald diploma kunnen clubs maar één keer terugbetaling aanvragen. Als een lid meerdere
diploma’s behaalt, kan de club wél voor elk van die diploma’s een terugbetaling vorderen.

5. JOMA-SPORTTAS VOOR SPORTTECHNISCH GEDIPLOMEERDE
LESGEVERS/TRAINERS
JOUW VOORDEEL
Je club krijgt een gratis Joma-sporttas voor elke aangesloten sporttechnisch
gediplomeerde trainer/lesgever in je club.

WAAROM
De waarde van een gemotiveerde sportgekwalificeerde trainers/lesgevers valt
niet te onderschatten. Met een leuke sporttas als incentive leg je als club je
trainer/lesgever extra in de watten. Bovendien werk je op deze manier actief mee
aan je trainersbehoud.

VEREISTEN
-

De trainer/lesgever, waarvoor een Joma-sporttas wordt gevraagd, is op het moment van de aanvraag aangesloten
en geregistreerd als trainer bij Sporta Team en zijn/haar diplomagegevens staan correct vermeld in Mijn Beheer.
Het sporttechnisch diploma moet relevant zijn voor de sporttak(ken) waarvoor de club aangesloten is bij Sporta
(bvb: Initiator Basketbal voor gymnastiekclub NIET oké).
Volgende sporttechnische diploma’s komen daarvoor in aanmerking:
o Regent/bachelor LO & licentiaat/master LO (bijkomend voor G-sport: gegradueerde/ bachelor Kinesitherapie
& Licentiaat/master Kine)
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o
o
o
o
o

De sporttakgerichte diploma’s of -attesten van de Vlaamse Trainersschool (VTS): start 2 coach, aspirantinitiator, initiator, instructeur B, trainer B, trainer A
De begeleidingsgerichte VTS-diploma’s: bewegingsanimator, Multimove- en Sportsnackbegeleider,
jogbegeleider (dus niet jeugdsportcoördinator, wegkapitein, sportfunctionaris of zwembadcoördinator).
Het diploma Hoger Redder en Duiker Redder komt in aanmerking als dat relevant is voor de sporttak
waarvoor de club verzekerd is bij Sporta.
De vroegere getuigschriften/diploma’s afgeleverd door de Landelijke Commissie Kadervorming (LCK =
voorloper van VTS dat op 1/1/1994 werd opgericht).
Voor andere sporttechnische kwalificaties (zoals bvb. Voorturner, of de KBVB- en UEFA-getuigschriften) moet
de club een individuele assimilatie (= gelijkstelling) aanvragen bij de Vlaamse Trainersschool op basis van de
assimilatietabel van de VTS. In die gevallen aanvaardt Sporta enkel het door VTS-afgeleverde
assimilatieattest! Meer info vind je op https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-enbijscholen/info-voor-cursisten/aanvragen-assimilatie/

HOE AANVRAGEN?
- Surf naar https://sportateam.be/joma-sporttas
- Vul het online aanvraagformulier in.

OPMERKINGEN
-

Na controle van de bewijsstukken kan de Joma-sporttas afgehaald worden op het Sporta-secretariaat in
Berchem, Tongerlo of Maaseik (op afspraak). Zending per post kan, mits betaling van de verzendkosten.
Elke trainer/lesgever krijgt één Joma-tas, ook al heeft hij/zij meerdere diploma’s of geeft hij/zij in meerdere
clubs training.

6. TERUGBETALING DEELNAMEGELD “DAG VAN DE TRAINER”
JOUW VOORDEEL
Je club krijgt het deelnamegeld (max. €30/trainer) van de Dag van de Trainer
integraal terugbetaald, voor elke aangesloten trainer/lesgever van je club die deze
dag volgt.

WAAROM
Op de Dag van de Trainer wordt een ruim aanbod aan kwalitatieve workshops met
experts aangeboden, gericht op specifieke sporttechnische – of algemenere
trainersthema’s. Je trainers stellen zelf hun persoonlijk programma samen en
schaven op één dag hun trainingskills bij.
Door een integrale terugbetaling van het deelnamegeld hoeft geen enkele trainer in jouw club nog te twijfelen om de Dag
van de Trainer te volgen! Meer info: www.sport.vlaanderen/dag-van-de-trainer

VEREISTEN
De trainer/lesgever, waarvoor de terugbetaling wordt gevraagd, is op het moment van de Dag van de Trainer aangesloten
en geregistreerd als trainer bij de Sporta Team en zijn/haar diploma-gegevens staan correct vermeld in Mijn Beheer.

HOE AANVRAGEN?
- Aanvragen kunnen ingediend worden nadat je het deelnameattest hebt ontvangen, dus na afloop van de Dag van de
Trainer.
- Surf naar https://sportateam.be/terugbetaling-dag-van-de-trainer
- Vul het online forumlier in
- Upload je deelnameattest(en) en je betaalbevestiging of -bewijs
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OPMERKINGEN
Na controle van de bewijsstukken betaalt Sporta het deelnamegeld terug op het rekeningnummer van de club. Zij voert
nooit rechtstreekse terugbetalingen uit op het rekeningnummer van de trainer.

7. TERUGBETALING DEELNAMEGELD “DAG VAN DE
SPORTCLUBBESTUURDER”
JOUW VOORDEEL
Je club krijgt het deelnamegeld (=voordeeltarief van €35) van de Dag van de
Sportclubbestuurder integraal terugbetaald, voor elke aangesloten bestuurder die
deze dag volgt.

WAAROM
De Dag van de Sportclubbestuurder is dé bijscholings- en ontmoetingsdag voor
sportclubbestuurders. Deelnemers kiezen hun eigen programma en volgen de workshops en sessies
die passen bij hun eigen interesses en behoeften. Doordat je bestuursleden zich op deze manier bijscholen, wordt
ervaring aangescherpt met nieuwe kennis en competenties. Onontbeerlijk voor een future-proof sportclub! Het
deelnamegeld hoeft alvast geen drempel meer te zijn om deel te nemen! Meer info:
https://www.vlaamsesportfederatie.be/dagvandesportclubbestuurder

VEREISTEN
De bestuurder, waarvoor terugbetaling van deelnamegeld wordt gevraagd, is op het moment van de gevolgde Dag van de
Sportclubbestuur aangesloten bij de Sporta Team.

HOE AANVRAGEN?
- Aanvragen kunnen ingediend worden nadat je het deelnameattest hebt ontvangen, dus na afloop van de Dag van de
Sportclubbestuurder.
- Surf naar https://sportateam.be/terugbetaling-dag-van-de-sportclubbestuurder
- Vul het online formulier in
- Upload je deelnameattest(en) en de factuur/betalingsbewijs

OPMERKINGEN
Na controle van de bewijsstukken, betaalt Sporta het deelnamegeld terug op het rekeningnummer van de club. Zij voert
nooit rechtstreekse terugbetalingen uit op het rekeningnummer van de persoon die de Dag van Sportclubbestuurder
volgde.
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8. SUBSIDIE VOOR JEUGDVRIENDELIJKE SPORTCLUBS
JOUW VOORDEEL
Heeft je club een jeugdwerking die voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria? Geef het
ons in een online dossiertje door en strijk jaarlijks een prestigieus keurmerk mét
bijhorende geldprijs op. Afhankelijk van hoe jouw jeugdwerking scoort, varieert het
subsidiebedrag van €200 tot meer dan €700 per club. Pronkt jouw club binnenkort ook
met het bronzen, zilveren of gouden Sport-i label?

WAAROM
Door in te zetten op een kwalitatieve jeugdwerking, laat je kinderen en jongeren in de
beste omstandigheden genieten van hun sport. Wie gesoigneerd wordt, komt graag
terug. Op deze manier bouw je actief mee aan de verhoging van de sportparticipatie van
de jeugd! Een nobel doel dat Sporta met het Sport-i label graag ondersteunt.

VEREISTEN
Alle vereisten en uitleg over de praktische zaken van het Sport-i label (wie komt in aanmerking,
hoe deelnemen, wanneer indienen,…) worden uitgebreid toegelicht in het Sport-i reglement. Dit reglement is
terug te vinden op https://sportateam.be/jeugdsportsubsidie.

HOE AANVRAGEN?
- Je geeft je online dossier eenvoudig door via Mijn Beheer. Om toegang te krijgen tot je online dossier stuur je een e-mail
naar sporti@sporta.be. Nadien wordt een extra menu “Sport-i label” in Mijn Beheer beschikbaar.
- Het Sport-i label loopt telkens over een kalenderjaar van 1 januari t.e.m. 31 december.
- Let op enkele deadlines voor deelname:
Uiterlijk 1 april: inschrijvingsformulier via Mijn Beheer indienen
Uiterlijk 31 oktober: invuldossier via Mijn Beheer indienen

9. PENNENSET VOOR VRIJWILLIGERS
JOUW VOORDEEL
Je club krijgt een gratis pennenset voor elke vrijwilliger die je voor zijn/haar inzet
in je club wil bedanken.

WAAROM
Vrijwilligers die zich onvoorwaardelijk inzetten voor je sportclub zijn
onbetaalbaar. De kunst is om ze te houden. Met een kleine attentie druk je je waardering uit
en zorg je ervoor dat ze graag in je club terugkomen!

VEREISTEN
-

De vrijwilliger waarvoor een pennenset wordt aangevraagd, is op het moment van de aanvraag aangesloten bij
Sporta Team.
De vrijwilliger helpt regelmatig en onbezoldigd mee in de werking van de club.
Een korte reactie/overzichtsfoto na de uitreiking van de pennenset(s) wordt geapprecieerd!

HOE AANVRAGEN?
- Surf naar https://sportateam.be/pennenset-voor-vrijwilligers
- Vul het online formulier in.
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OPMERKINGEN
-

Na controle van het aanvraagformulier kan de pennenset afgehaald worden op het Sporta-secretariaat in
Berchem, Tongerlo of Maaseik (op afspraak). Zending per post kan, mits betaling van de verzendkosten.
Per vrijwilliger kan één keer een pennenset aangevraagd worden.

10. CLUB CASHBACK BIJ DEELNAME AAN SPORTA-KAMP
JOUW VOORDEEL
Per clublid dat deelneemt aan een Sporta-kamp, krijgt je club
een cashback t.w.v. €13 op de clubrekening gestort. Dat
bedrag kan je club bv. (deels) terugbetalen aan het lid in
kwestie of verder investeren in de clubwerking.

WAAROM
Laat je clubleden meegaan op Sporta-kamp en pik een
graantje mee met de club cashback.
Al meer dan 60 jaar pakt Sporta uit met straffe
jongerenvakanties en nog straffere herinneringen. Met
kwaliteitsvolle begeleiding, een keuze uit meer dan 180 kampen, met/zonder overnachting, in binnen- en buitenland,…
vinden jeugdleden uit je club ongetwijfeld hun gading in het kampenaanbod. Check zeker www.sportakampen.be!
Wist je dat alle aangesloten Sporta-leden sowieso een persoonlijke korting van €20 op een kamp met overnachting en
€10 op een dagkamp krijgen, als ze bij boeking de code SFL22STE23 (geldig t.e.m. 30/11/2022) vermelden?

VEREISTEN
-

Het lid dat meeging op Sporta-kamp is aangesloten bij Sporta Team op het moment van het kamp.
Alleen de clubverantwoordelijke kan het aanvraagformulier insturen.
Je kan de club cashback enkel aanvragen voor kampen met overnachting.

HOE AANVRAGEN?
-

Surf naar https://sportateam.be/clubcashback-bij-deelname-aan-een-sporta-kamp
Vul het online formulier in.

OPMERKINGEN
-

Na controle van het aanvraagformulier betaalt Sporta de club cashback op het rekeningnummer van de club. Zij
voert nooit rechtstreekse terugbetalingen uit op het rekeningnummer van de kampdeelnemer.
Je kan de aanvra(a)g(en) tot max. één jaar na Sporta-kamp insturen.
Meerdere aanvragen per lid zijn mogelijk.
Aangesloten leden die een animatorcursus van Sporta volgen komen ook in aanmerking voor de club cashback.

11. PROMOTIONELE ONDERSTEUNING MET VOORDELIGE GADGETS
JOUW VOORDEEL
Vraag voordelige gadgets aan om je club te promoten op wervingsactiviteiten zoals bv. initiatiemomenten,
clubopendeurdagen, vriendjesdagen,… Via Sporta bespaar je tot 70% op de oorspronkelijke kostprijs van de gadgets!
(richtprijs per stuk: €1 -70% korting = €0,30/st.) Kies uit verschillende gadgets (zolang de voorraad sterkt). Details zijn
terug te vinden op het aanvraagformulier.
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WAAROM
Met wervingsactiviteiten zet je je club in de kijker en leid je
nieuwe leden toe naar je club. Belangrijk, maar lang niet altijd
makkelijk. Door het aanbieden van een klein gadget, spring je
ongetwijfeld meer in het oog en wie weet, overtuig je zo wel die
extra potentiële leden.

VEREISTEN
-

Je kan gadgets aanvragen voor wervingsactiviteiten. Volgende voorwaarden zijn van toepassing:
• Het gaat om een initiatie of opendeurdag en wordt ook als dusdanig gecommuniceerd.
• De sport(en) waarvoor de club bij Sporta is aangesloten, staat(n) centraal en wordt(en) actief
beoefend.
• De opbrengst is louter kostendekkend. Er is geen winstoogmerk.
• De initiatie of opendeurdag is eenmalig en staat onder het toezicht van gekwalificeerde/ervaren
begeleiders.
• Het doel van de initiatie of opendeurdag is nieuwe leden aantrekken en heeft een lage instapdrempel.
• Vaak voorkomende voorbeelden van activiteiten die NIET in aanmerking komen: wedstrijden,
tornooien, kampen, toertochten, start-to’s, natuurtochten.
Sporta Team wordt als partner vermeld tijdens de wervingsactiviteit. Logovermelding op de voorafgaande
drukwerken/communicatie wordt geapprecieerd.
Bij wijze van rapportering volstaat een korte reactie en/of overzichtsfoto na afloop.

-

HOE AANVRAGEN?
-

Surf naar https://sportateam.be/promotionele-ondersteuning-gadgets
Vul het online formulier in.

OPMERKINGEN
-

De aanvrager haalt de gadgets af op het Sporta-secretariaat in Berchem, Tongerlo of Maaseik (na afspraak).
Zending per post kan, mits betaling van de verzendkosten.
Je kan deze promotionele ondersteuning 1x/jaar aanvragen.
Je kan maximaal zoveel voordelige gadgets (met 70% korting) aanvragen dan dat er leden zijn aangesloten op het
moment van de aanvraag. Meer gadgets kunnen altijd aangevraagd worden mits betaling van de volledige
kostprijs (100%) per gadget.

12. ONDERSTEUNING VOOR AANBIEDERS VAN MULTISPORT
JOUW VOORDEEL
Clubs die multisport aanbieden voor kinderen tot 18 jaar (bv. Multimove, Multi SkillZ, Omnisport, Bewegingsschool,…)
kunnen genieten van allerlei extra ondersteuningsvormen. Ze helpen je vooruit met de uitbouw van jouw
multisportaanbod. Kies de ondersteuning die voor jouw club bruikbaar is en scoor onmiddellijk!
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Een greep uit het aanbod:
€200 terugbetaald bij aankoop van sportmateriaal voor de multisportlessen
Lesgeverskost van de eerste 10 lesuren terugbetaald
12 gratis strandballen of 100 gratis ballonnen voor gebruik in de multisportlessen
Voordelig aansluittarief (€5) voor multisporters tot 18 jaar
Voorbeeldtrainingen voor clubs met een omnisport aanbod
Opleidingen en bijscholingen voor multisportaanbieders
Voordelig materiaalpakket voor Multimove aanbieders
Kortingen en voordelig materiaal voor Multi SkillZ aanbieders
Kennisdatabank over multisport
En nog veel meer!

WAAROM
Sporta onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling bij kinderen en stimuleert graag de weg naar
een gezonde en levenslange sportparticipatie. Daarom ondersteunt ze graag haar clubs.

VEREISTEN
Aan elke ondersteuningsvorm zijn er enkele logische vereisten gekoppeld. Welke vereisten dit zijn, vind je per
ondersteuningsvorm terug op https://www.sportateam.be/ondersteuning-multisport.

HOE AANVRAGEN?
- Surf naar https://www.sportateam.be/ondersteuning-multisport en kies je ondersteuningsvorm.
- Per ondersteuningsvorm staat aangeduid hoe je deze kan aanvragen.

13. CLUBBEZOEK DOOR EEN SPORTA-MEDEWERKER
JOUW VOORDEEL
-

Heb je specifieke vragen?
Wil je graag aan tafel zitten met een medewerker van Sporta Team?
Wil je bepaalde ondersteuning, maar weet je niet waar te beginnen?

Een Sporta-medewerker komt met plezier tot bij jou voor een
clubbezoek. We luisteren naar je vragen of uitdagingen en bekijken
samen op welke manier bepaalde issues aangepakt kunnen worden en
waar Sporta kan ondersteunen.

WAAROM
Sommige zaken bespreek je beter aan tafel met een tas koffie. Via een
persoonlijk bezoek leert je club bovendien het gezicht achter Sporta kennen en
kunnen vragen rechtstreeks gesteld worden. Op deze manier kan je club laagdrempelig geholpen worden.
Is een fysieke afspraak moeilijk? Geen probleem, dan is een online video meeting ook altijd mogelijk. Blijf dus niet met
vragen zitten!

HOE AANVRAGEN?
Vraag een clubbezoek aan via het aanvraagformulier onder https://sportateam.be/clubbezoek en Sporta contacteert jou
om een geschikt moment af te spreken.

OPMERKINGEN
Na het clubbezoek ontvang je een kort rapport/verslag van de besproken zaken. Heb je vragen over het clubbezoek,
neem dan gerust contact op via team@sporta.be of surf naar https://sportateam.be/clubbezoek.
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14. ONDERSTEUNING BIJ ONTWIKKELING VERNIEUWEND EN FLEXIBEL
SPORTAANBOD
JOUW VOORDEEL
Je wordt ondersteund bij de ontwikkeling van een vernieuwend sportaanbod, zodat ook sporters die meer flexibiliteit,
autonomie en vrijheid zoeken (light-sporters) in jouw club een aanbod vinden (naast je traditioneel georganiseerd
sportaanbod). De Sportlight-ondersteuning bestaat uit:
• Een praktische gids: deze loodst je stap-voor-stap door het proces om
sport op een laagdrempelige, aantrekkelijke, eigentijdse en innovatieve
manier te organiseren. Ontdek praktische tips, handige tools en
concrete voorbeelden die je helpen om dit een eigen Sportlight-project
te komen.
• Persoonlijke begeleiding (indien gewenst) bij de uitwerking van je
vernieuwend sportaanbod. Een Sporta-medewerker helpt je op weg bij
de opstart van je project en ondersteunt je waar nodig bij de
uitwerking ervan. Vragen of nood aan feedback? Wij helpen je graag
verder!
• Gratis hulpmiddelen (zolang de voorraad strekt): bv. brainstormtool,
gedrukte praktische gids in een kaft, affiches,… ze helpen je bij de
uitwerking van je Sportlight-project.

WAAROM
Merk je ook dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe leden aan te trekken in je club? De trend dat meer sporters
tegenwoordig zelf willen kiezen wanneer ze sporten, hoe intensief, waar en hoe vaak zet zich steeds harder door. Door
hun behoefte aan meer flexibiliteit vinden deze light-sporters soms hun gading niet meer in de traditionele manier
waarop sportclubs georganiseerd zijn. Sporta wil haar clubs stimuleren om een light-sportaanbod te integreren in hun
werking. Zo wordt drop out van leden beperkt en daarnaast ook een nieuwe generatie potentiële sporters aangeboord!

VEREISTEN
Om goed van start te gaan met Sportlight is het van belang dat binnen je club een gedragen motivatie heerst om in te
zetten op verlichting van je sportaanbod. Hoe meer mensen het belang er van inzien, hoe meer mensen de motivatie
voelen om er iets aan te doen.

HOE AANVRAGEN?
-

De praktische gids van Sportlight kan je gratis raadplegen in ClubSupport (Ga naar Mijn Beheer, kies het menu
ClubSupport en zoek op “Sportlight”).
De persoonlijke begeleiding en gratis hulpmiddelen vraag je aan via het online aanvraagformulier onder
https://sportateam.be/sportlight
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15. 50% KORTING OP TOURNIFY OM JE TORNOOI/KAMPIOENSCHAP TE
ORGANISEREN
JOUW VOORDEEL
Profiteer van een fikse korting op de online tool Tournify. Met dit programma
organiseer je heel eenvoudig je volledige clubtornooi of -kampioenschap: van
inschrijving, opmaak tornooischema tot prijsuitreiking. Alle hedendaagse digitale
mogelijkheden worden benut, geen Excel meer nodig! Als je club aangesloten is
bij Sporta Team krijg je maar liefst 50% korting op de reguliere kostprijs van deze
tool:
• Gratis voor een tornooi tot 8 teams
• €20 voor een tornooi tot 60 teams (i.p.v. €40 reguliere kostprijs)
• €60 voor een tornooi met meer dan 60 teams (i.p.v. €120 reguliere kostprijs)

WAAROM
De organisatie van een tornooi of kampioenschap op je club is dikwijls zeer waardevol. Zowel sportief, promotioneel als
financieel biedt een tornooi veel kansen! Daar tegenover staat natuurlijk de organisatorische inspanning om alles
geregeld te krijgen. Met Tournify wordt je alvast prima ontlast in je sportieve organisatie. De tool ondersteunt je bij o.a.:
het opmaken van een online inschrijfpagina
het beheren van je deelnemers
het opstellen van een tornooischema
het bijhouden en publiceren van je uitslagen
enz.
Dit alles doe je online zodat iedereen op elk moment kan meevolgen. Een absolute meerwaarde voor jou en de
deelnemers van je tornooi/kampioenschap!

HOE AANVRAGEN?
-

De 50% korting is exclusief van toepassing voor Sporta clubs.
BELANGRIJK! Ga via Mijn Beheer naar het menu “Tournify” en klik van daaruit door naar de tool. Zo weet het systeem
dat je een Sporta club bent en zal de korting automatisch toegepast worden!

16. ONDERSTEUNINGSPAKKET VOOR LOOPWEDSTRIJDEN – SPORTA-RUNS
JOUW VOORDEEL
Clubs die een loopwedstrijd organiseren kunnen daarbij logistiek, promotioneel en administratief ondersteund worden
door in te stappen in de Sporta-Runs. De Sporta-Runs zijn een verzameling van recreatieve loopwedstrijden, van en door
Sporta-clubs. Stel zelf de ondersteuning samen die je nodig hebt en faciliteer je organisatie. Er zijn verschillende
interessante mogelijkheden. Bovendien geniet je als Sporta-club van een super voordelig tarief!
Een greep uit onze oplossingen:
- Eventverzekering: met deze verzekering zijn al je deelnemers en medewerkers tijdens je loopwedstrijd verzekerd.
- Tijdsregistratie: een Sporta-medewerker komt bij je langs en staat garant voor een professionele timing op je event.
Met de chip in de borstnummers worden alle tijden feilloos geregistreerd en is je uitslag binnen de kortste keren
beschikbaar.
TIP: combineer een eventverzekering met een tijdsregistratie en geniet van een extra voordelig combi-tarief!
- Inschrijfmodule: je inschrijvingen organiseer je gemakkelijk via onze inschrijfmodules. Ontwerp zelf je
inschrijfformulier, koppel een online betaling aan de inschrijving en volg eenvoudig op.
- Nuttige materialen: op zoek naar materiaal voor je event? Zoek niet verder. Want Sporta biedt heel wat handige
materialen (medailles, afspanlint, t-shirts,…) aan tegen een voordelige prijs.
Benieuwd naar alle info? Neem dan een kijkje op onze website.
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WAAROM
Steek je veel tijd in het zoeken van de nodige partners voor de organisatie van je loopevent, het aanvragen van
verschillende offertes, het zoeken naar sponsors? Bij de Sporta-Runs vind je alle oplossingen onder 1 dak én is het ook
nog eens super voordelig. Zit je nog met een vraag? Dan staat onze consulent klaar om je te helpen!

VEREISTEN
Wil je gebruik maken van het ondersteuningspakket voor je loopwedstrijd, dan stap je als club in de Sporta-Runs. Hieraan
zijn enkele vereisten gekoppeld.
•
•
•
•
•
•
•
•

De club is aangesloten bij Sporta Team.
Het Sporta-logo én Sporta-Runs logo staan vermeld op al je promotiemateriaal (affiches, flyers, website…).
Breng de Sporta- en partnerbannering zichtbaar aan tijdens de wedstrijddag.
Je sluit een verzekering af voor loopevenementen. Sporta biedt deze voor een zacht prijsje aan onder de vorm
van een eventverzekering.
De club verbindt zich ertoe in orde te zijn met deze wettelijke verplichtingen voor de organisatie van een
loopwedstrijd.
Sporta- en Zeker Sporten-leden krijgen korting op het deelnametarief van jouw run.
De club haalt zelf het uitgeleende materiaal op en brengt dat ook tijdig terug naar het Sporta Team kantoor in
Berchem.
Indien je gebruik maakt van het tijdsregistratiesysteem met Sporta-borstnummers, rekenen we €2 aan per nietteruggegeven borstnummer.

HOE AANVRAGEN?
Inschrijven voor de Sporta-runs kan via dit online formulier:
https://mijnbeheer.sportateam.be/inschrijvingsformulier/51ef186e18dc00c2d31982567235c559

Clubvoordelengids, versie januari ‘23 – p. 15

17. ONDERSTEUNING BIJ ORGANISATIE VAN EEN VIRTUELE UITDAGING
JOUW VOORDEEL
In een virtuele competitie of uitdaging meten sporters zich met elkaar zonder de anderen fysiek te ontmoeten. De
organisatie van zo’n virtuele uitdaging is voor je clubleden een fijn alternatief op je gekende sportaanbod. Werk een tof
concept uit, deelnemers plannen hun wedstrijd of uitdaging op een moment dat voor hen het beste past en de
ondersteuning van Sporta zorgt voor de rest! In ruil voor een beperkte bijdrage van €50 biedt Sporta jouw club de nodige
ondersteuning aan met behulp van een handig online software pakket.
Sporta zorgt o.a. voor:
Een online module om in te schrijven en de inschrijvingen te beheren
Een persoonlijke pagina waarop deelnemers hun prestatie en eventuele
bewijsstukken kunnen doorgeven
De mogelijkheid om prestaties eerst te controleren alvorens ze te publiceren.
Een online resultatenpagina die steeds live en up to date is
Een rangschikking naar keuze
Aanlevering van de resultaten in een vorm naar keuze
(Excel, pdf, via mail naar de deelnemers, …)

WAAROM
Als organisator van een sportieve uitdaging kan je soms beperkt worden in je mogelijkheden. Bv. de sportaccommodatie is
niet beschikbaar, je vindt moeilijk helpende handen, er moet superveel geregeld worden voor de omkadering of een virus
maakt het simpelweg onmogelijk om met veel mensen samen te sporten. Daarom kan het leuk zijn om eens af te stappen
van de traditionele vorm van een wedstrijd of activiteit en een alternatief te overwegen. Met de organisatie van een
virtuele uitdaging ben je origineel, innovatief en misschien wel ineens verlost van sommige beperkingen waarmee je
worstelt.

VEREISTEN
De club werkt zelf één of meerdere sportieve uitdagingen uit die meetbaar zijn. Dit kan gaan van 5 km lopen tot om ter
langst een bal hoog houden met je voeten of zelfs een hele challenge waarbij meerdere opdrachten uitgevoerd moeten
worden. Laat je eigen creativiteit de vrije loop en bedenk welke meetbare (en liefst controleerbare) uitdaging in jouw
sport leuk kan zijn.

HOE AANVRAGEN?
Vraag de ondersteuning aan via team@sporta.be of 03/361.53.47
Toets je de haalbaarheid graag eerst even af? Ook daarvoor mag je ons gerust contacteren via team@sporta.be.

OPMERKINGEN
Heb je graag meer info over het organiseren van een virtuele uitdaging? Of ben je op zoek naar voorbeelden? Lees dan de
bijdrage ‘Organiseer een virtuele uitdaging met ondersteuning van Sporta’ in ClubSupport (Ga naar Mijn Beheer, kies het
menu ClubSupport en zoek op ‘uitdaging’).
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18. 25% KORTING OP HET BEGELEIDINGSTRAJECT CLUBGRADE
JOUW VOORDEEL
Je club krijgt 25% van de deelnameprijs van het
begeleidingstraject Clubgrade terugbetaald. Afhankelijk van de
gekozen formule bespaart je club hier €287, €412 of zelfs meer!
Grijp je kans! Dankzij “Herlaad jouw sportclub” kunnen clubs in
2022 door de coronasituatie uitzonderlijk genieten van een
verlaagd tarief. Deelname aan een small, medium of large
traject kan nu tijdelijk voor €750 i.p.v. respectievelijk €1.150,
€1.650 of na offerteprijs. Bekijk de prijzen. De 25% korting is ook
van toepassing op dit tijdelijk verlaagde tarief. Dubbele winst dus!

WAAROM
Via het persoonlijk begeleidingstraject van Clubgrade wordt jouw club naar een hoger niveau getild met de focus op
intermenselijke thema’s. Herken je misschien één van deze zaken in jouw club?
We vinden onvoldoende vrijwilligers.
Onze communicatie bereikt niet de juiste doelgroepen.
We willen onze werking professionaliseren, maar we weten niet hoe.
We willen onze ouders meer betrekken.
- …
Het team van Clubgrade gaat samen met jou op zoek en kijkt waar de uitdagingen liggen. Ze komen steeds tot concrete
oplossingen, op maat van je sportclub. Hoe doen ze dit? Door te spreken met iedereen uit jouw club en door bottom-up
te werken. Zo wordt gedragenheid en betrokkenheid gecreëerd en alle neuzen in dezelfde richting gezet. Lees meer over
Clubgrade.

VEREISTEN
- Per jaar kunnen maximum 20 Sporta-clubs gebruik maken van de 25% korting. Deze korting is exclusief voor Sportaclubs.
- De korting van 25% op het begeleidingstraject Clubgrade is van toepassing op Sporta-clubs die het traject volledig
doorlopen hebben.

HOE AANVRAGEN?
- De korting kan aangevraagd worden nadat je club het traject volledig doorlopen heeft.
- Vul het online forumlier in op https://sportateam.be/korting-clubgrade
- Upload de factuur/betalingsbewijs van Clubgrade.
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19. GRATIS BIERVILTJES VOOR JE KANTINE OF CLUBHUIS
JOUW VOORDEEL
Vraag als club gratis bierviltjes van Sporta Team aan. Deze kan je gebruiken in je eigen
kantine, clubhuis of tijdens je clubactiviteit of event dat jouw club organiseert.

WAAROM
De momenten waarop je na het sporten met je vrienden nakaart over dat fantastisch punt of
die schitterende actie, zijn goud waard. Zet je drankjes of pinten daarbij op de gratis Sporta
Team bierviltjes en het wordt nog mooier.

HOE AANVRAGEN?
-

Surf naar https://www.sportateam.be/gratis-bierviltjes
Vul het online formulier in.

OPMERKINGEN
-

De bierviltjes kunnen na afspraak afgehaald worden op het Sporta-secretariaat in Berchem. Zending per post kan,
mits betaling van de verzendkosten.
Je club kan deze ondersteuning 1x/jaar aanvragen.
Je kan jaarlijks maximaal 300 bierviltjes gratis aanvragen. Extra viltjes kun je desgewenst tegen betaling
(€0,10/stuk) aanvragen.
De bierviltjes worden gebruikt in je clubcontext= daar waar je sporters samen zijn.
Sporta Team doet haar best om voldoende bierviltjes in stock te hebben, maar kan geen garantie geven op de
beschikbaar ervan.

-

20. VOORDELIG SPORTMATERIAAL, TEAMKLEDIJ EN BALLEN VIA
TRAINERSMATERIAAL.BE
JOUW VOORDEEL
Via onze partner Trainersmateriaal.be krijgt je club extra voordeel bij de aanschaf van:
-

Sportmateriaal: op zoek naar materiaal voor je trainingen, wedstrijden, coach of scheidsrechter? Gebruik bij
bestelling de kortingscode “Sporta2023” voor Sporta Team-clubs en krijg 10% korting op alle sportmaterialen
(uitgezonderd kledij en ballen) die je op de webshop van Trainersmateriaal.be terug vindt.

-

Teamkledij:

-

o

Korting: krijg 50% korting op de cataloogprijs voor je teamkledij van de merken Jako of Erima. Naast
wedstrijdkledij kan je ook losse sweaters, jasjes, T-shirts, trainingspakken e.d. aanschaffen.

o

Bedrukking: laat alles voordelig bedrukken met jouw clublogo of personaliseer met specifieke namen.
Bekijk hier de drukprijzen ’22-’23.

o

Je eigen clubshop: clubs vanaf 50 leden kunnen een clubshop laten aanmaken op de website van
trainersmateriaal.be. Zo kunnen je leden zelf bestellingen doen die automatisch voor je club
afgehandeld worden. Handig toch? Bekijk voorbeelden.

Samenaankoop ballen: Sporta organiseert jaarlijks (periode mei-juni) een “samenaankoop” van ballen voor alle
Sporta Team clubs. Door de aankoop te bundelen, kan je club tegen voordelige prijzen (zaal)voetballen,
basketballen en volleyballen aankopen!
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WAAROM
Met Trainersmateriaal.be ben je zeker van kwalitatief sportmateriaal dat door jouw lidmaatschap bij Sporta extra voordelig
aangeboden wordt. Bij de bestelling van clubkledij heb je met Stefanie van Trainersmateriaal.be bovendien een persoonlijk
aanspreekpunt zodat alle bestellingen vlot afgehandeld kunnen worden!

HOE AANVRAGEN?
- Alle detail info over het bestellen van sportmateriaal, teamkledij of ballen staat samengevat op
www.sportateam.be/trainersmateriaal.
- Vragen? Contacteer Stefanie van Trainersmateriaal.be op info@trainersmateriaal.be of 0474/41.49.54

21. ANDERE CLUBVOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP BIJ
SPORTA TEAM
-

Een degelijke en uiterst voordelige verzekering.

-

24u/24u verzekering voor gezondheidssporten. Als leden in hun vrije tijd en buiten
clubverband wandelen, joggen, fietsen, zwemmen, rolschaatsen, fitness en yoga doen,
zijn ze verzekerd tegen ongevallen.

-

Lidmaatschap medewerkers is conform de vrijwilligerswetgeving (verzekeringsplicht
voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid).

-

Een overzichtelijke verzekeringshandleiding.

-

Een handig en gratis online beheerprogramma (Mijn Beheer) voor al je club- en
ledenadministratie. Krijg meer tijd voor je sport!

-

Exclusieve toegang tot ClubSupport: een digitale bibliotheek boordevol leuke ideeën,
praktische tips en handige tools die het verschil maken in jouw club!

-

Flexibel lidmaatschap met vervaldatum naar keuze (aanpasbaar).

-

Mogelijkheid tot deelname aan verschillende competities, mits het betalen van een
competitiebijdrage.

-

Digitale lidkaart beschikbaar voor elk lid in zijn/haar persoonlijk account.

-

Actuele sportinformatie voor de bestuursleden en trainers via de digitale
federatienieuwsbrief.

-

Korting van €20,00 op Sportakampen met overnachting en €10,00 op dagkampen voor
alle aangesloten leden en hun kennissenkring (geef bij boeking op www.sportakampen.be de
code STL23TVF37 door).

-

Aanzienlijke korting op de inschrijvingsprijs van verschillende bijscholingen en workshops.

-

Persoonlijke helpdesk en vakkundig advies omtrent allerhande thema’s (verzekeringen, vzw-wetgeving,
boekhouding, …)
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22. SPORTA-VOORDELEN VOOR JE LEDEN
JOUW VOORDEEL
Ook de leden van je club genieten door hun aansluiting bij Sporta van een aantal gratis ledenvoordelen. Communiceer
deze voordelen aan je leden*. Het zijn ongetwijfeld leuke extra’s waarmee jouw club je leden kan verwennen!

LEDENVOORDELEN
-

Cadeaubon van €6 bij Decathlon
Krijg €6 directe korting op je aankopen bij Decathlon. Dit bedrag ontvang je onder de vorm van
400 punten op je klantenkaart van Decathlon. Max. 1 cadeaubon per kalenderjaar. Vraag je
cadeaubon aan via het menu ‘Mijn voordelen’ in je persoonlijke account in Mijn Beheer. Veel
sportplezier!

-

Korting van €20 op Sporta-kampen
Krijg een rechtstreekse korting van €20 op Sporta-kampen met overnachting. Schrijf je in voor een
dagkamp? Dan ontvang je €10 korting. Boek je vakantie op www.sportakampen.be en gebruik je
kortingscode “STL23TVF37” (geldig t.e.m. 30/11/2023) bij de inschrijving. Deze korting is van toepassing
voor alle aangesloten Sporta-leden en hun kennissenkring.

-

Persoonlijk trainingsadvies voor (startende) joggers
Exclusief voor Sporta-leden: maak gratis gebruik van de handige tool waarbij je
a.d.h.v. je ervaring, je gewenste doel en je trainingsvoorkeuren een professioneel op
maat trainingsschema voor 5 of 10 km kan volgen. Bovendien wordt jouw persoonlijk
schema week na week aangepast op basis van jouw feedback. Ontdek de tool onder
‘Mijn voordelen’ in je persoonlijk profiel van Mijn Beheer.

-

24u/24u verzekering voor individuele sportbeoefening
Ook als je buiten clubverband op individuele basis gaat sporten, ben je 24u/24u
verzekerd bij het beoefenen van 7 gezondheidssporten: wandelen, joggen, fietsen,
zwemmen, rolschaatsen, fitnessen of yoga. Geen zorgen dus als je zelf een extra
sportsessie inlast! Bekijk de details van de verzekeringspolis.

OPMERKINGEN
* In ClubSupport vind je kant-en-klare sjablonen (voor e-mail, nieuwsbrief en website) om de ledenvoordelen mee op te
nemen in je clubcommunicatie naar je leden. Ga naar Mijn Beheer, kies het menu ClubSupport en zoek op ‘Voordelen
voor je leden’.

