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Website Verenigingswerk
online
Sinds enkele dagen is de aangiftetool van de
overheid voor verenigingswerk actief! Om de
prestaties van je verenigingswerkers door te
geven surf je naar www.verenigingswerk.be.
Bovendien werkte de Vlaamse Sportfederatie
(VSF) aan een nieuwe Dynamo-project brochure over het verenigingswerk.
Deze brochure geeft antwoorden waarmee je het verenigingswerk in jouw
organisatie kan implementeren. Bovendien stelde VSF modeldocumenten
op en verzamelde ze een antwoord op de meest gestelde vragen.
Als lid van een erkende federatie kan je dit alles gratis raadplegen.

Brochure

Modeldocumenten

FAQ

Lidmaatschap lessenreeks
Organiseer je als club een lessenreeks? Dan kan je ervoor kiezen om je
leden van de lessenreeks voor een periode van 4 maanden aan te sluiten
(i.p.v. voor een volledig jaar). Naast dit voordelig lidmaatschap proﬁteer je
sinds kort ook van een eenvoudigere administratie: je hoeft voortaan
geen namen meer door te geven van de deelnemers van jouw

lessenreeks. De kostprijs is afhankelijk van het max. aantal deelnemers dat
je opgeeft.
Een lessenreeks aanvragen kan via Mijn Beheer > Clubaccount >
Verzekeringen > Extra verzekeringen. Van zodra je eentje afgesloten hebt,
kan je een attest terugvinden in het menu ‘Afgesloten verzekeringen’.

Details van een lessenreeks

Compensatie
lidgelden

Corona-update voor
clubs

Door corona hebben heel wat clubs

Sinds 1 februari zijn er nieuwe

hun

maatregelen van toepassing op

sportaanbod

moeten

terugschroeven en leeft bij heel

de

wat leden de vraag of ze (een

van

deel) van hun lidgeld kunnen

activiteiten voor kinderen en

terugkrijgen.

jongeren t.e.m. 18 jaar. Ook voor

Wees

als

club

organisatie
buitenschoolse

redelijk en zoek naar alternatieven

de

die zowel de club als het lid ten

van

goede komen om zo een optimale

kinderen en jongeren gelden dus

relatie te behouden.

nieuwe regels. Ze sporten voortaan

In een online sessie dachten we
met 100 clubbestuurders na hoe
clubs een gepast antwoord kunnen
bieden op die vraag en er kwamen
heel wat ideeën naar boven!
Benieuwd?
compenseren

Check
in

'Lidgelden
je

club'

in

ClubSupport. Dit vind je in Mijn
Beheer.

Mijn Beheer > ClubSupport

organisatie
sportactiviteiten

voor

in bubbels van 10.
In onze corona-nieuwsbrief lees je:
Alles over deze nieuwe
maatregelen.
Hoe je club geholpen wordt
bij de implementatie van de
regels.
Bijkomende antwoorden op
veel gestelde vragen.

Lees de nieuwsbrief

VTS
bijscholingsmarathon
Vanaf 22 februari 2021 biedt de
Vlaamse Trainersschool gedurende
42 dagen elke weekavond minstens
één online bijscholing aan. Grijp je
kans om op een laagdrempelige manier een enorm interessante sessie te
volgen op jouw maat en zo nog sterker te staan als trainer.
maandag - woensdag: sporttakoverschrijdende bijscholingen.
donderdag: sporttakspeciﬁeke bijscholingen.
vrijdag: een gratis bijscholing met een toptrainer in de kijker.

Ontdek het bijscholingsaanbod

Bijscholing Mijn
Beheer

Verdieping Mijn
Beheer

Ben jij een doorwinterde gebruiker

In deze bijscholing op 18 maart

van Mijn Beheer en ken je alle

gaan we dieper in op de online

functionaliteiten van A-Z? Of vraag
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items voor dienen?

inschrijven bij je club en

In de bijscholing over Mijn Beheer
van 9 maart vertellen we je graag
hoe

je

het

maximale

programma

uit

kan

ons

halen.

desgewenst zelfs online kunnen
betalen!
Na een korte pauze gaan we dieper
in

op

onze

gloednieuwe

Ongetwijfeld ontdek je nog een

communicatie-module die jouw

nieuwe

club weldra zal helpen om je leden

toepassing

clubadministratie

op

om

jouw

wieltjes

laten lopen!

te

rechtstreeks te mailen of SMS'en
om

zo
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vlotte

interne

communicatie te voeren.

Meer info en inschrijven
Meer info en inschrijven

Inschrijven

jeugdsportsubsidies
Sporta beloont clubs met een bloeiende
jeugdwerking met het Sport-i label. Dat
is een hoog aangeschreven keurmerk,
waarmee je naast de erkenning als
jeugdvriendelijke

sportclub

ook

een

geldprijs kan ontvangen, die de club
volgens bepaalde bestedingsvoorwaarden in haar jeugdwerking kan
investeren.
Sportverenigingen die voldoen aan bepaalde voorwaarden en daarvoor via
Mijn Beheer de nodige bewijsstukken aanleveren, 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 het totaal
€33.265 verdelen onder alle deelnemende clubs. In 2020 ontvingen de
clubs tussen de €170 en €780 voor hun jeugdwerking.

Check de deelnamevoorwaarden en schrijf in!

Leg je vrijwilligers in
de watten!
Vrijwilligers geven veel zonder iets
te

vragen.

februari

De

tot

gelegenheid

week
7

om

van

27

maart

is

dé

hen

in

de

watten te leggen. Het was een
jaar vol uitdagingen waar dankzij
het werk van vele vrijwilligers mooie dingen uit zijn voorgekomen!
Wil jij je clubvrijwilligers bedanken met de pennensets van Sporta? Deze
kan je nog steeds gratis aanvragen via onze website!
Je kan je clubhelden ook eren door hen te nomineren voor sportvrijwilliger
via HLN.be/sportvrijwilliger (vanaf 20 februari).
Heb je nog inspiratie nodig hoe je meer helpende handen vindt of hoe je je
vrijwilligers kan bedanken met een ﬁjn kaartje? Check Clubsupport en zoek
op thema 'vrijwilligers'.

Vraag je pennenset aan

Vind tips op ClubSupport

Start voorzichtig na Corona

Onze

medische

commissie,

bevolkt

door

verschillende sportartsen, buigt zich jaarlijks over
de ongevallenstatistieken. De analyse van die cijfers
laat ons toe gepaste preventiecampagnes uit te
werken

én

extremen

om

tijdig

eventuele
waar

te

verschuivingen

nemen. Onze

of

artsen

merkten in hun wachtzalen het eﬀect van de
Coronacrisis.

Mensen

begonnen

plots

(te)

enthousiast te sporten of moesten hun sportieve
activiteiten tijdelijk stopzetten om er daarna weer terug volop in te vliegen.
Veel mensen, zowel beginnende- als ervaren sporters, sukkelden daardoor
met

overbelastingsletsels.

Hier

vinden

jullie

de

infographic

over

overbelastingsletsels en hoe sporters dit kunnen voorkomen.

Tips om terug te starten met sport na een periode van
inactiviteit

Gezocht: (G-) Sportmonitoren
Sporta-kampen

is

opzoek

naar

enthousiaste (G-) sportmonitoren! Beschik jij
over

een

bachelor

L.O.,

VTS

initiator

of

soortgelijk diploma? Heb je zin om op een
speelse manier kinderen en jongeren jouw
favoriete sport bij te leren? Sluit je aan als supermonitor en leef je uit op
(dag)kamp tijdens de paas- of zomervakantie. Bovendien kan je zo op een
leuke manier een centje bijverdienen! Surf naar de website voor meer
informatie en stel je kandidaat via het formulier.

Word Sporta monitor!

Sporta-federatie vzw
Boomgaardstraat 22 bus 50 - 2600 Berchem
T. + 32 3 361 53 40 (nieuw nummer)
E. federatie@sporta.be
W. www.sportafederatie.be
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