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Statuut verenigingswerk
Sinds 2022 is het statuut van verenigingswerk aan zijn
derde vorm toe. In enkele puntjes geven we de belangrijkste
zaken mee over verenigingswerk.
= Uitbreiding 25-dagen regel (artikel 17).
Vervloopt via een arbeidsovereenkomst.
Kan afgewisseld worden met vrijwilligersvergoeding.
Doorgeven via Dimona-aangifte.
Max 450u/jaar - max 6.390 euro/jaar.
invoering minimumloon afhankelijk van anciënniteit (+/- €11/u)
10% belastingsbijdrage voor werknemer.
Alle info vind je via de Vlaamse Sportfederatie. Zij organiseren op 14 juni een
webinar over de toepassing van het verenigingswerk.
Lees er alles over

Schrijf in voor het webinar

Start met een multisport aanbod

Ontdek hoe

Volg in juli een Start 2 coach

Start 2 Coach is een laagdrempelige
én praktijkgerichte basismodule. Je
leert er de basisprincipes rond
verantwoordelijk training geven. Deze
verzamelen we in een duidelijk model
en leer je toepassen in de praktijk!
De opleiding gaat door op 1, 2 en 5 juli
in Lago Rozebroeken Gent.

Alle info

Open je deuren tijdens de maand van de Sportclub
Wij weten het al langer dan vandaag:
sporters beleven meer in een sportclub.
Daarom organiseert Sport Vlaanderen dit
jaar opnieuw de ‘Maand van de Sportclub’.
Een maand waarin sportclubs in de kijker
worden gezet en sporters warm worden
gemaakt om lid te worden.

Zet in september ook jouw sportclub in
de kijker tijdens de “ Maand van de
Sportclub” .

Lees meer

Bied je leden korting via
UiTPAS
Wil
je iets
doen rond de
betaalbaarheid van je aanbod maar
weet je niet goed waar te beginnen?
Een medewerker van UiTPAS, een
voordeelkaart voor vrije tijd, vertelt
jullie in onze GRATIS Webinar op 23/6 van 19-21u hoe je via UiTPAS korting
kan bieden aan je leden.

Schrijf in voor de webinar

Hoe maak je een ledenbevraging?
Wil je graag meer inzicht in de tevredenheid van leden, trainers
en medewerkers door middel van een enquête? Sporta helpt je
graag op weg. In ons nieuwste ClubSupport hoofdstuk lees
je heel wat tips voor een geslaagde ledenenquête. Zo
ontdek je voorbeeldvragen en handige tools.

ClubSupport vind je terug in Mijn Beheer

Hoe laagdrempelig is jouw club?
Met ‘Elke sporter telt’ willen we jullie informeren en sensibiliseren om de
deuren te openen voor kwetsbare sporters. Deze doelgroep ondervindt
moeilijkheden om zich aan te sluiten én aansluiting te vinden. Nochtans kan

sporten voor kwetsbare sporters een enorme meerwaarde zijn. Een plaats
waar ze onder goedkeurend oog van trainer en medesporters hun talenten
kunnen ontdekken, een kans om nieuwe mensen te leren kennen, een plek om
thuis te komen. Bekijk zeker onderstaande straffe getuigenis van een jonge
sporter over haar club.
Benieuwd naar hoe laagdrempelig jouw club is? Doe alvast de korte test.
Doe de test

Koop je ballen voordelig

Heeft jouw club nieuwe ballen nodig voor het
volgende sportseizoen? Pro teer dan met onze
samenaankoop ballen (in samenwerking
met trainersmateriaal.be) om deze voordelig aan te
kopen. Door de aankoop te bundelen kan je club
tegen gunstige prijzen (zaal)voetballen,
basketballen of volleyballen aankopen. Intekenen
kan nog tot 26 juni.

Ontdek het voordeel

Opleidingen en webinars
Sporta organiseert heel wat bijscholingen en webinars voor clubbestuurders en
trainers. Ontdek hier wat bij je past.

Club-API

Word het aanspreekpunt
voor grensoverschrijdend
gedrag in jouw club.

Ontdek UiTPAS
Hoe levert dit voordeel op
voor jouw leden?

Ontdek Sporta Spot Maasland 😎

Hoe start je een
nieuwe sportclub?

We leggen het je uit van
A tot Z in onze webinar.

Start 2 coach Gent

Volg de eerste opleiding
richting een
trainersdiploma!

Kreeg je je sportieve tegemoetkoming van
2022 al? Vraag je CM-sportvoordeel t.w.v.
€15. nu aan via Mijn CM-app! Je laat je
aanvraagformulier nog altijd invullen door
de sportclub*, maar daarna gaat alles
digitaal en automatisch.
Een foto van je formulier en de app zorgt
voor de rest.
*Wist je trouwens dat je de aanvraagformulieren als club makkelijk kan genereren en verzenden naar
je leden via Mijn Beheer? Ga via het menu documenten > ziekenfondsattesten.
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