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Clubvoordelengids

Clubvoordelengids

Deze clubvoordelengids bevat alle ondersteuningsvormen (onder voorbehoud van wijzigingen) die Sporta haar clubs
aanbiedt om hun sportieve werking, sportclubmanagement of promotionele slagkracht te versterken. De meest
recente versie is terug te vinden in Mijn Beheer of op www.sportafederatie.be/voordelen/clubondersteuning.
TOEPASSINGSVOORWAARDEN
De clubvoordelengids is enkel van toepassing voor:
clubs aangesloten bij Sporta-federatie 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.

OVERZICHT 15 CLUBVOORDELEN
1. Gratis verzekering niet-leden bij wervingsactiviteiten
2. Verblijfskorting voor clubs in Sporta-centra
3. Ondersteuning bij oprichting VZW
4. 50% terugbetaling cursusgeld bij behalen van een VTS-diploma
5. Joma-sporttas voor sporttechnisch gediplomeerde lesgevers/trainers
6. Terugbetaling deelnamegeld ‘Dag van de Trainer’
7. Terugbetaling deelnamegeld ‘Dag van de Sportclubbestuurder’
8. Sport-i label voor jeugdvriendelijke sportclubs
9. Pennenset voor vrijwilligers
10. Clubbonus bij deelname Sporta-kamp
11. Promotionele ondersteuning met voordelige gadgets
12. Materiële ondersteuning van clubs die Multimove aanbieden
13. Ondersteuning van clubs die Multi SkillZ aanbieden
14. Clubbezoek door een Sporta-medewerker
15. Andere voordelen van het lidmaatschap bij Sporta-federatie
De toepassingsvoorwaarden en aanvraagmodaliteiten van deze ondersteuningsvormen staan verder in dit document
toegelicht.

ALGEMENE CONTACTGEGEVENS SPORTA-CLUBONDERSTEUNING
E-mail:
Tel:
Adres:

federatie@sporta.be
03/361 53 44
Sporta-federatie – dienst clubondersteuning
Boomgaardstraat 22 bus 50
2600 Berchem
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1. GRATIS VERZEKERING NIET-LEDEN BIJ WERVINGSACTIVITEITEN
ALGEMEEN
Clubs die een wervingsactiviteit organiseren, hebben recht op een gratis verzekering voor alle deelnemende niet-leden
aan die activiteit. M.a.w. bij wervingsinitiatieven neemt Sporta-federatie de premie voor de dagverzekering van de
deelnemende niet-leden (€ 2 pp/dag) voor eigen rekening.

VEREISTEN
Activiteiten komen pas in aanmerking voor gratis verzekering als ze aan al 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-federatie wordt als partner vermeld.
Vaak voorkomende voorbeelden van activiteiten die NIET in aanmerking: wedstrijden, tornooien, kampen,
toertochten, star-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 alle gestelde voorwaarden voldoet, wordt de gratis verzekering voor niet-leden automatisch in
orde gebracht.

OPMERKINGEN
* De club kan zelfstandig beoordelen of de georganiseerde activiteit aan de gestelde voorwaarden voldoet. Bij enige
twijfel en om misverstanden te vermijden, is het echter aangeraden om daarover contact op te nemen met de Sportaconsulent via federatie@sporta.be of 03/286.58.23.

2. VERBLIJFSKORTING VOOR CLUBS IN DE 2 SPORTA-SPOTS
ALGEMEEN
Sporta-clubs krijgen 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 de maaltijden.

HOE AANVRAGEN?
-

Geef bij de boeking jouw clubnaam door aan de reserveringsdienst.
De reserveringsdienst controleert of jouw club aangesloten is bij Sportafederatie.
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
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3. ONDERSTEUNING BIJ OPRICHTING VZW
ALGEMEEN
Als voorstander van het vzw-statuut voor haar sportclubs (afhankelijk van de clubsituatie!) geeft Sporta-federatie advies
over de oprichting. Daarnaast betaalt zij het eerste jaar lidgeld voor verenigingen die lid worden bij het Vlaams Studieen DocumentatieCentrum (www.vsdc.be) of Procura (www.procura.be). Zo’n lidmaatschap is sterk aan te raden en komt
gemiddeld op € 100 per jaar.

VEREISTEN
- Het VSDC of Procura maakt een factuur op naam van Sporta-federatie vzw met vermelding van het lidmaatschap van
de club. Op basis van die factuur zal Sporta-federatie rechtstreeks aan VSDC of Procura betalen.
- De betreffende club bezorgt het bewijs van inschrijving en een exemplaar van de oprichtingsstatuten aan Sportafederatie.

HOE AANVRAGEN?
-

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

OPMERKINGEN
- Sporta-federatie neemt dit lidmaatschap enkel voor haar rekening bij beginnende vzw’s. Bestaande vzw’s kunnen niet
van deze ondersteuningsmaatregel genieten.
- Informatie over vzw-wetgeving, modelstatuten enz. kan je eveneens inwinnen bij Dynamo-project
http://www.dynamoproject.be. Zij bieden o.a. een vzw-map met modeldocumenten aan, gerangschikt onder
verschillende tabbladen: een praktisch instrument om je vzw-administratie op orde te houden!

4. 50% TERUGBETALING CURSUSGELD BIJ BEHALEN VAN EEN VTS-DIPLOMA
ALGEMEEN
Kwalitatief opgeleide trainers zijn een absolute meerwaarde voor de sport. Daarom betaalt Sporta-federatie 50% van het
totale cursusgeld terug wanneer een lid een diploma/attest van de Vlaamse Trainersschool behaalt.
Onderstaande VTS-opleidingen komen in aanmerking:
Sporttakgerichte opleidingen: aspirant-initiator, initiator,
instructeur/trainer B, trainer A.
Aanvullende sporttakgerichte opleidingen: begeleiden van sporters met
een handicap, begeleiden van sportende senioren, organiseren van
recreatieve sportactiviteiten.
Begeleidingsgerichte opleidingen: jeugdsportcoördinator,
bewegingsanimator, multimovebegeleider, jogbegeleider, wegkapitein.
Beroepsgerichte opleidingen: Hoger Redder en Duiker Redder (dus niet
sportfunctionaris of zwembadcoördinator).

VEREISTEN
-

De trainer/lesgever waarvoor terugbetaling van cursusgeld wordt gevraagd, is op het moment van de aanvraag
aangesloten bij Sporta-federatie 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-federatie is
aangesloten (vb: Hoger Redder voor zwemclub WEL ok – initiator basket voor gymnastiekclub NIET oké).
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HOE AANVRAGEN?
- Surf naar www.sportafederatie.be/voordelen/clubondersteuning
- Vul het online aanvraagformulier ‘50% terugbetaling cursusgeld bij het behalen van een VTS-diploma’ in.
- Upload het attest/diploma en de VTS-factuur/betalingsbewijs.
- Of stuur alle documenten op naar federatie@sporta.be

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
ALGEMEEN
Sporta stimuleert aangesloten sporttechnisch gediplomeerde trainers/lesgevers met een Joma-sporttas. Volgende
sporttechnische diploma’s komen daarvoor in aanmerking:
Regent/bachelor LO & licentiaat/master LO (bijkomend voor gehandicaptensport: gegradueerde/ bachelor
Kinesitherapie & Licentiaat/master Kine)
De sporttakgerichte VTS-diploma’s of -attesten: aspirant-initiator,
initiator, instructeur/trainer B, trainer A
De begeleidingsgerichte VTS-diploma’s: bewegingsanimator,
multimovebegeleider, 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 VTS op basis van de assimilatietabel van
de Vlaamse Trainersschool. 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/

VEREISTEN
-

De trainer/lesgever, waarvoor een Joma-sporttas wordt gevraagd, is op het moment van de aanvraag
aangesloten bij de Sporta-federatie 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 basket voor gymnastiekclub NIET oké).

HOE AANVRAGEN?
- Surf naar www.sportafederatie.be/voordelen/clubondersteuning
- Vul het online aanvraagformulier ‘Joma-sporttas voor gediplomeerde lesgevers/trainer’ in.
- Of stuur de naam en voornaam van je trainer met zijn behaalde sporttechnische kwalificatie door naar de
federatie@sporta.be
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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.
Clubs kunnen deze ondersteuning doorlopend aanvragen zolang de voorraad strekt.
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’
ALGEMEEN
Tweejaarlijks organiseert de Vlaamse Trainersschool (VTS) de Dag van de
Trainer. Dat is een mix van workshops met experts en een uitgebreide
informatiemarkt met standhouders uit de profit en non-profit-sector, waar
zowel gediplomeerde als (nog) niet gediplomeerde clubtrainers heel wat van
opsteken. Overtuigd van de meerwaarde van dit initiatief, betaalt Sporta-federatie het
deelnamegeld (max. €45) terug. 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
bij de Sporta-federatie en zijn/haar diploma-gegevens staan correct vermeld in Mijn Beheer.

HOE AANVRAGEN?
- Surf naar op www.sportafederatie.be/voordelen/clubondersteuning
- Vul het online forumlier ‘terugbetaling Dag van de Trainer’ in
- Upload je deelnameattest(en) en je betaalbevestiging of -bewijs
- Of stuur alle documenten door naar de federatie@sporta.be

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’
ALGEMEEN
Dynamo Project organiseert jaarlijks vijf Dagen van de Sportclubbestuurder, één in
elke Vlaamse provincie. Daar kunnen deelnemers verschillende workshops en
sessies volgen, afhankelijk van de eigen interesses en behoeften. Wie aangesloten is
bij Sporta en zich op die die manier willen bijscholen, krijgt het deelnamegeld
(=voordeeltarief) terugbetaald via Sporta-federatie.
Meer info: www.dynamoproject.be/dag-van-de-sportclubbestuurder

VEREISTEN
De bestuurder, waarvoor terugbetaling van deelnamegeld wordt gevraagd, is op het
moment van de gevolgde Dag van de Sportclubbestuur aangesloten bij de Sporta-federatie.
HOE AANVRAGEN?
- Surf naar op www.sportafederatie.be/voordelen/clubondersteuning
- Vul het online forumlier ‘terugbetaling Dag van de Sportclubbestuurder’ in
- Upload je deelnameattest(en) en de factuur/betalingsbewijs
- Of stuur alle documenten door naar de federatie@sporta.be

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. SPORT-I LABEL VOOR JEUGDVRIENDELIJKE SPORTCLUBS
ALGEMEEN
Bij de opstart of verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle jeugdwerking geeft Sportafederatie haar clubs graag een duwtje in de rug met het Sport-i project. Dat is een
prestigieus keurmerk mét uitstraling. Clubs die voldoen aan de gestelde voorwaarden
en daarvoor de nodige bewijsstukken aanleveren, maken jaarlijks kans op een bronzen,
zilveren of gouden Sport-i label. Aan elk Sport-i label hangt, naast de erkenning, een
geldprijs vast, die de club volgens bepaalde bestedingsvoorwaarden in haar
jeugdwerking moet investeren.
De effectieve geldprijs voor het bronzen, zilveren of gouden Sport-i label is op voorhand
niet gekend. Die hangt af van de inbreng van de overheid, de kwaliteit van de dossiers en
het aantal ingediende dossiers. Hoeveel die de vorige jaren bedroeg kan je raadplegen
op http://www.sportafederatie.be/sportprojecten/sport-i-label.

VEREISTEN
Alle vereisten en uitleg over de praktische zaken van het project (wie komt in
aanmerking, hoe deelnemen, wanneer indienen,…) worden uitgebreid toegelicht in het Sport-i
reglement. Dit reglement is, samen met het inschrijvingsformulier en invuldossier, terug te vinden op
www.sportafederatie.be/sportprojecten/sport-i-label.
HOE AANVRAGEN?
Uiterlijk 1 april: inschrijvingsformulier indienen
Uiterlijk 31 oktober: invuldossier indienen

9. PENNENSET VOOR VRIJWILLIGERS
ALGEMEEN
Vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten voor hun sportclub zijn
onbetaalbaar. Sporta-federatie voorziet een pennenset voor wie op gepaste
wijze één of meerdere vrijwilligers voor hun jarenlange vrijwilligerswerk wil
bedanken.

VEREISTEN
-

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

HOE AANVRAGEN?
- Vul het onlineformulier ‘Pennenset vrijwilliger’ in.
- Je vindt het via www.sportafederatie.be/voordelen/clubondersteuning

OPMERKINGEN
-

Na controle van het aanvraagformulier beslist Sporta-federatie over de toekenning van de pennenset.
Na goedkeuring kan de club de pennenset afhalen op het Sporta-secretariaat in Berchem, Tongerlo of Maaseik
(na afspraak). Zending per post kan, mits betaling van de verzendkosten.
Per vrijwilliger kan één keer een pennenset aangevraagd worden.
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10. CLUBBONUS BIJ DEELNAME SPORTA-KAMP
ALGEMEEN
Per clublid dat deelneemt aan een Sporta-jongerenvakantie of –
sportkamp, betaalt Sporta-federatie een bedrag van €13 op de
clubrekening terug. Die som kan zij bvb. (deels) terugstorten aan
het lid in kwestie of verder investeren in de clubwerking.

VEREISTEN
-

Het lid dat meeging op Sporta-vakantie of -sportkamp is
aangesloten bij Sporta-federatie op het moment van die vakantie.
Alleen de clubverantwoordelijke kan het aanvraagformulier insturen.
Je kan de clubbonus enkel aanvragen voor kampen met overnachting.

-

HOE AANVRAGEN?
-

Vul het onlineformulier ‘Clubbonus bij deelname aan Sporta-vakantie’ in.
Je vindt het via www.sportafederatie.be/voordelen/clubondersteuning

OPMERKINGEN
-

Na controle van het aanvraagformulier betaalt Sporta de clubbonus 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 de vakantie of het sportkamp insturen.
Meerdere aanvragen per lid zijn mogelijk.
Aangesloten leden die een animatorcursus van Sporta volgen komen ook in aanmerking voor de clubbonus.
Het volledige aanbod Sporta-jongerenvakanties is terug te vinden op www.sportakampen.be
Ter info: alle Sporta-leden krijgen sowieso een persoonlijke korting van €20 op een kamp en €10 op een
dagkamp (zonder overnachting) als zij bij boeking de code LD695FD121 vermelden.

11. PROMOTIONELE ONDERSTEUNING MET VOORDELIGE GADGETS
ALGEMEEN
Sporta-federatie voorziet jaarlijks een aantal gadgets waarmee zij wervingsactiviteiten van clubs (bvb.
initiatiemomenten, clubopendeurdag, vriendjesdag,…) wil ondersteunen. I.f.v. de beschikbaarheid en het aantal
aanvragen kan er, mits een beperking inleg van de club, een bepaald
aantal gadgets ter beschikking gesteld worden.

VEREISTEN
-

-

Activiteiten komen alleen in aanmerking als
wervingsactiviteit als ze aan al 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 opendeurdag is nieuwe leden aantrekken en heeft een lage instapdrempel.
• Sporta-federatie wordt als partner vermeld.
• Vaak voorkomende voorbeelden van activiteiten die NIET in aanmerking komen: wedstrijden,
tornooien, kampen, toertochten, start-to’s, natuurtochten.
Sporta wordt als partner vermeld tijdens de wervingsactiviteit. Logovermelding op de voorafgaande
drukwerken/communicatie wordt geapprecieerd.
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.
Bij wijze van rapportering volstaat een korte reactie en/of overzichtsfoto na afloop.
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HOE AANVRAGEN?
-

Vul het onlineformulier ‘Gadgets en waardebonnen’ in.
Je vindt het via www.sportafederatie.be/voordelen/clubondersteuning

OPMERKINGEN
-

Je kan deze promotionele ondersteuning max. 1x/jaar aanvragen.
Bijdrage van de aanvrager: 30% van de kostprijs per gadget (verrekend) via je Sporta-factuur.
De concrete kostprijzen staan op het (online) formulier (richtprijs: 30% van €1 = €0,30 per stuk).
Je kan maximaal zoveel voordelige gadgets (aan 30% van de kostprijs) aanvragen dan dat er leden zijn
aangesloten op het moment van de aanvraag. Meer gadgets kunnen aangevraagd worden mits betaling van de
volledige kostprijs (100%) per gadget.
Er is keuze uit verschillende gadgets (zolang de voorraad sterkt). Details zijn terug te vinden op het
aanvraagformulier. Gadgets kunnen jaarlijks verschillen.
Het aantal aangevraagde gadgets moet in verhouding staan met de grootte van de wervingsactiviteit.

-

12. MATERIELE ONDERSTEUNING VAN CLUBS DIE MULTIMOVE AANBIEDEN
ALGEMEEN
Multimove biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene
ontwikkeling van twaalf motorische vaardigheden ligt. Sporta onderstreept het belang van een brede motorische
ontwikkeling en stimuleert graag de weg naar een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.
Sportaanbieders die Multimove in hun bewegingsaanbod integreren, alleen of in samenwerking met (een) andere
sportclub(s) en/of sportdienst(en) uit de regio, krijgen daarom extra hulp:
-

Sporta-federatie betaalt €200 terug bij de aankoop van
didactisch materiaal nodig voor de Multimove-lessen
Multimove-aanbieders krijgen 12 gratis strandballen van
Sporta voor gebruik in de Multimove-lessen

-

VEREISTEN
-

-

-

De aanvrager is aangesloten bij Sporta en officieel erkend als
Multimove-aanbieder en wordt als dusdanig getoond op de
website van Multimove.
Enkel didactisch materiaal nodig voor het geven van
Multimove-lessen komt in aanmerking voor een
terugbetaling (maximum t.w.v. €200). Vraag via
federatie@sporta.be de materiaallijst op om te zien welke
materialen aangewezen zijn om aan te schaffen.
Enkel recent aangekochte materialen komen in aanmerking.
De club haalt de 12 gratis strandballen af op het Sporta-secretariaat in Berchem, Tongerlo of
Maaseik (na afspraak). Zending per post kan mits, betaling van de verzendkosten.

HOE AANVRAGEN?
-

Bundel alle facturen, kastickets en/of bankafschriften en mail ze door naar federatie@sporta.be
Sporta-federatie betaalt de waarde van het aangekochte materiaal (max. €200) terug
De strandballen vraag je aan via federatie@sporta.be
Geen stavingsstukken = GEEN terugbetaling!
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OPMERKINGEN
-

-

Na controle van de bewijsstukken betaalt Sporta-federatie op het rekeningnummer van de club. Zij voert nooit
rechtstreekse terugbetalingen uit op een ander rekeningnummer.
Een Multimove-aanbieder kan de materiele ondersteuning één keer aanvragen (geen jaarlijkse herhaling)
Extra ondersteuning:
o Multimove-lessen moeten gegeven worden door een lesgever in het bezit van een diploma “Multimove
begeleider”. Via punt 4 van de clubvoordelengids kan je 50% van het cursusgeld Multimove begeleider
terugvorderen!
o Sport Vlaanderen biedt gratis lesgevershulp aan! Als Multimove een nieuw initiatief is voor jullie en je
dat via de gemeentelijke sportdienst aanvraagt, kom je in aanmerking voor een gratis financiering van
een gekwalificeerde lesgever gedurende tien lessen. Bekijk de uitgebreide info op
https://www.sport.vlaanderen/verenigingen/ondersteuning/lesgeversondersteuning/
Alle informatie over het Multimove-project is terug te vinden op
https://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/multimove/

13. ONDERSTEUNING VAN CLUBS DIE MULTI SKILLZ AANBIEDEN
ALGEMEEN
Multi SkillZ Academies geven 5- tot 12-jarige kinderen de kans om met
een unieke methode hun motorische vaardigheden te ontwikkelen. Het is
de manier bij uitstek om te “leren bewegen, leren sporten”.
Sporta onderstreept het belang van een brede motorische
ontwikkeling en stimuleert graag de weg naar een gezonde en
levenslange sport- en bewegingsparticipatie.
Sportclubs die Multi SkillZ aanbieden via een erkende Multi SkillZ
Academy krijgen daarom extra hulp:
Sporta-federatie betaalt 50% van het cursusgeld terug na het volgen van een Multi SkillZ opleiding.
Volledig opgeleide Multi SkillZ coaches ontvangen een Joma-sporttas.
Sporta-federatie betaalt €100 terug bij aankoop van sportmateriaal voor gebruik in de Multi SkillZ sessies.
Multi SkillZ aanbieders ontvangen 100 gratis Multi SkillZ ballonnen van Sporta voor gebruik in de Multi SkillZ
sessies.

VEREISTEN
-

-

-

De aanvrager is aangesloten bij Sporta en biedt Multi SkillZ aan via een erkende Multi SkillZ Academy.
De Multi SkillZ coach waarvoor terugbetaling van cursusgeld gevraagd wordt, is op het moment van de aanvraag
aangesloten bij Sporta-federatie, zijn/haar diplomagegevens staan correct vermeld in Mijn Beheer en hij/zij is aan de
slag in een erkende aangesloten Multi SkillZ Academy. De terugbetaling moet in het jaar waarin hij of zij de volledige
opleiding heeft afgerond aangevraagd worden.
De Multi SkillZ coach waarvoor de sporttas aangevraagd wordt, is op het moment van de aanvraag aangesloten bij
Sporta-federatie, zijn/haar diplomagegevens staan correct vermeld in Mijn Beheer en hij/zij is aan de slag in een
erkende aangesloten Multi SkillZ Academy.
Enkel sportmateriaal nodig voor het geven van Multi SkillZ sessies komt in aanmerking voor een terugbetaling
(maximum t.w.v. €100). Check via multiskillz@sporta.be of je materiaal in aanmerking komt. De terugbetaling moet
aangevraagd worden in het jaar waarin het materiaal gekocht werd.

HOE AANVRAGEN?
Mail je aanvraag naar multiskillz@sporta.be met vermelding van je naam, naam Academy en stavingsstukken (deelnameattesten opleidingen en/of factuur aangekocht sportmateriaal).
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OPMERKINGEN
-

-

Na controle van de bewijsstukken betaalt Sporta-federatie op het rekeningnummer van de club. Zij voert nooit
rechtstreekse terugbetalingen uit op een ander rekeningnummer.
Een Multi SkillZ aanbieder kan de terugbetaling voor de opleiding en de sporttas 1x per coach aanvragen. De
terugbetaling voor sportmateriaal en de ballonnen kan hij/hij éénmalig aanvragen (geen jaarlijkse herhaling).
Na controle van de bewijsstukken kan de Joma-sporttas afgehaald worden op het Sporta-secretariaat in
Berchem, Tongerlo of Maaseik (na afspraak). Zending per post kan, mits betaling van de verzendkosten.
Extra ondersteuning:
o Het aanbieden van Multi SkillZ en het volgen van Multi SkillZ opleidingen komen in aanmerking voor het
Sport-i label (zie http://www.sportafederatie.be/sportprojecten/sport-i-label)
Surf naar http://www.sportafederatie.be/multisport/multiskillz voor meer info.

14. CLUBBEZOEK DOOR EEN SPORTA-MEDEWERKER
ALGEMEEN
Een Sporta-medewerker bezoekt jouw club om persoonlijk kennis te komen maken en te luisteren naar jullie vragen en
feedback. Daarnaast bekijken we samen de mogelijkheden hoe jouw club optimaal gebruik kan maken van de
dienstverlening van Sporta.

VEREISTEN
We willen de tijdinvestering voor je club bewust minimaal houden. Het is dus niet nodig bepaalde zaken voor het
clubbezoek voor te bereiden of uit te zoeken. Om effectief te kunnen werken vragen om het aantal bestuurdersleden bij
het clubbezoek te beperken tot twee personen. Het is aangewezen dat één van de twee vertrouwd is met Mijn Beheer.

HOE AANVRAGEN?
Vraag een afspraak aan via het aanvraagformulier onder http://www.sportafederatie.be/aanvraagformulier-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 federatie@sporta.be of surf naar
http://www.sportafederatie.be/voordelen/clubbezoeken
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15. ANDERE VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP BIJ SPORTA-FEDERATIE
-

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 beheerportaal (Mijn Beheer) voor al je club- en
ledenadministratie.

-

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.

-

Professionele lidkaart met mogelijkheid tot vermelding van club specifieke info.

-

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

-

Korting van €20,00 op Sporta-slaapkampen en €10,00 op dagkampen voor alle aangesloten
leden en hun kennissenkring (geef bij boeking op www.sportakampen.be de code
LD695FD121 door).

-

Aanzienlijke korting op de inschrijvingsprijs van verschillende bijscholingen en workshops.

-

Vakkundig advies omtrent allerhande thema’s (verzekeringen, vzw-wetgeving,
boekhouding, …)

Versie januari ’21 – Raadpleeg de meest recente versie op www.sportafederatie.be/voordelen/clubondersteuning

