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Inleiding 
In de loop der tijd en doorheen de geschiedenis van de mens heeft het concept sport een vaste 

plaats verworven binnen de organisatie van ons dagelijks leven. Hieruit is deze nu niet meer 

weg te denken. Het belang van sport in de hedendaagse samenleving weerspiegelt zich in de 

creatie van effecten met een grote maatschappelijke waarde. (De Knop & de Bosscher, De 

organisatie van de sport in Vlaanderen, 2010) 

Zo kan op vlak van gezondheid het beoefenen van sport bijdragen tot de preventie van tal van 

ziekten, waaronder obesitas, ‘dé ziekte van de 21ste eeuw’. Daarnaast kan sporten een gunstige 

invloed uitoefenen op het lijden van chronisch zieke mensen. (De Knop & de Bosscher, De 

organisatie van de sport in Vlaanderen, 2010) 

Een tweede positief effect met een belangrijke maatschappelijke waarde komt voort uit het feit 

dat sport de kans geeft aan mensen om sociale contacten te leggen. Deze ontstaan voornamelijk 

in georganiseerde verbanden, met name de sportclubs. Sport draagt dan ook in aanzienlijke 

mate bij tot socialisatie. (De Knop & de Bosscher, De organisatie van de sport in Vlaanderen, 2010) 

Uit voorgaande volgt dat het verbeteren van de gezondheid en het ontwikkelingen van sociale 

bindingen de voornaamste motieven zijn om aan sport te doen. (De Knop & de Bosscher, De 

organisatie van de sport in Vlaanderen, 2010) 

 

Anno 2009 deed 21% van de sportieve jongeren uit het secundair onderwijs aan loopsport. Deze 

trend kende een sterke stijging van 16,8% sinds een eerste meting in 1989. Voor de volwassen 

populatie evolueerde het aantal lopers in clubverband van 3,7% in 1969 naar 29,9% in 2009. De 

loopsport komt hiermee op de eerste plaats van de meest beoefende sporten door volwassenen 

in Vlaanderen. (Scheerder, Thibaut, Vandermeerschen, & Vos, 2013) 

Deze masterproef gaat dieper in op de werking van de Vlaamse atletiekclubs waarbinnen deze 

populaire discipline wordt georganiseerd. De clubs situeren zich onder de VAL (Vlaamse Atletiek 

Liga) die deel uitmaakt van de koepelorganisatie K.B.A.B. (Koninklijke Belgische Atletiek Bond). 

 

Uit een algemeen onderzoek van De knop et al. (2004) is gebleken dat binnen de Vlaamse 

sportclubs verschillende managementaspecten verbeterd kunnen worden. Hieruit zou een 

verhoogde kwaliteit van de werking van het bestuur werking en rendabiliteit van de organisatie 

moeten resulteren. Een tekort aan bestuursleden en vrijwilligers, een korte termijn- 

ingesteldheid, onvergoede trainers enz. zijn een aantal knelpunten die in kaart kunnen worden 

gebracht bij de opmaak van een businessmodel. 

De atletiekclubs dienen niet alleen rekening te houden met problemen op het niveau van 

management, ook op sportief vlak moeten ze voldoende inspelen op de aspiraties van de atleet. 
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De loopsport wordt namelijk niet enkel in georganiseerde context beoefend. De toenemende 

individualisering van de mens gaat gepaard met een daling van het aantal lidmaatschappen in 

een sportclub. De atletiekclubs moeten rekening houden met de opkomende concurrentie van 

lichte loopgemeenschappen en vrije lopers. Men dient een voldoende uitgebreid, eventueel op 

maat gemaakt, recreatief aanbod te voorzien om aan de specifieke behoeftes van de sporter te 

(blijven) voldoen. De uitwerking van deze activiteiten kan eveneens gestructureerd verlopen 

met behulp van een businessmodel.  

 

De toename van het belang van (loop)sport in de samenleving, in combinatie met de 

aanhoudende knelpunten binnen de (atletiek)clubs, vereist de uitwerking van een 

probleemoplossend instrument. Een algemeen businessmodel, dat door de Vlaamse 

atletiekclubs als basis kan worden gebruikt en verder kan worden uitgewerkt volgens de 

specifieke strategie van de club, is een dergelijk hulpmiddel. 

 

Dit werkstuk bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt een algemeen beeld geschetst van 

de verschillende aspecten van sport in onze maatschappij. Er wordt nagegaan wat de 

voornaamste drijfveren zijn van mensen om aan sport te doen. Gezien deze thesis zich richt op 

atletiekclubs wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis en de evolutie van atletiek en 

loopsport in het bijzonder. De structuur van een sportclub beschrijft hoe deze sport in een 

georganiseerde context plaatsvindt. Het eerste deel behandelt ook de problematiek waarmee 

sportclubs worden geconfronteerd. Deze masterproef moet  uiteindelijk leiden tot een weergave 

van elementen die bijdragen tot de opbouw van een rendabel businessmodel voor de Vlaamse 

atletiekclubs, die voorafgaandelijk dan ook gesitueerd zijn binnen het sportlandschap. De 

hierboven genoemde onderwerpen worden ondersteund door bestaande wetenschappelijke 

literatuur. Dit deel wordt afgesloten met de onderzoeksvragen die de basis vormen voor het 

verdere onderzoek.  

In het tweede deel wordt er dieper in gegaan op het gegeven multiple case studie, de voor- en 

nadelen van zo’n meervoudige case studie en waarom gebruik werd gemaakt van deze techniek. 

In het volgende hoofdstuk wordt de methodologie van het onderzoek verder toegelicht, met 

name wie de geïnterviewde personen zijn en hoe deze gerekruteerd werden. Nadien wordt een 

analyse en interpretatie van de verzamelde gegevens uitgebreid beschreven. 

Het derde en laatste deel biedt een uitwerking van de elementen waaruit het algemeen 

businessmodel bestaat, meer bepaald voor een atletiekclub die in ideale omstandigheden 

fungeert. Er wordt een antwoord geformuleerd op alle onderzoeksvragen waaraan eveneens 

conclusies en bevindingen worden gekoppeld. Er wordt nagedacht over verdere stappen die 

men moet ondernemen en waarin een praktische toepassing in de atletiekclubs zich opdringt. 
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De reflectie over het werkingsproces resulteert in verbeteringsgerichte suggesties naar de 

toekomst. 

 

In de eerste fase van dit werkingsproces werd de wetenschappelijke literatuur uitgebreid 

geraadpleegd. Hieruit werd een beeld gevormd van sport in het algemeen en van haar 

verwevenheid via haar talrijke facetten in de hedendaagse maatschappij. Hierbij kwamen niet 

alleen de positieve effecten, maar ook vaak voorkomende knelpunten van sportbeoefening en 

sportorganisaties aan het licht. Wetenschappelijke teksten omtrent de opmaak van 

businessmodellen en case studies werden eveneens opgenomen in de literatuurstudie.  Deze 

dienden als basis voor de praktische uitwerking van het onderzoek.  

Om na te gaan wat de aspecten zijn die ervoor zorgen dat men er al dan niet in slaagt een 

sportclub uit te bouwen tot een succesvolle organisatie met een optimale rendabiliteit werd een 

meervoudige case studie opgesteld. In dit onderzoek werd met name een vergelijkende studie 

gemaakt tussen zwakkere, groeiende en sterkere atletiekclubs uit Vlaanderen. Deze clubs 

werden gekozen in samenspraak met de VAL. Om een volledig beeld te krijgen van hun 

functioneren werden alle niveaus van de betrokken organisaties benaderd. Zowel de visie van 

een bestuurslid als van een trainer, vrijwilliger, competitief als recreatief atleet was hierbij van 

gelijkwaardig belang. Deze werden daartoe gescreend op basis van gestructureerde en 

gestandaardiseerde interviews. Uit dit onderzoek bleek dat de clubs geconfronteerd werden met 

een grote drop-out van leden op vijftien- en zestienjarige leeftijd. Dit spoorde aan tot een 

diepere bevraging bij leerlingen van de tweede graad op twee middelbare scholen. Deze moest 

duiden wat de voornaamste redenen zijn van hun stopzetting en wat hen zou motiveren de 

sportbeoefeningen (terug) aan te vatten.  

Er werd eveneens onderzoek gevoerd rond de ervaring die men heeft bij het combineren van 

studie en (top)sport. Het doel bestond er uit na te gaan welke aspecten kunnen bijdragen tot het 

verbeteren van het huidige systeem.  

In de laatste fase werd de verzamelde informatie gebruikt om richtlijnen op te stellen rond de 

opbouw tot een rendabel businessmodel voor de Vlaamse atletiekclubs.  
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Deel 1: Literatuurstudie 

Hoofdstuk 1: Het belang van sport in de maatschappij 

De belangstelling voor sport in de maatschappij is in verschillende domeinen sterk toegenomen. 

De wederzijdse invloeden, tussen sport en sociale, economische en culturele aspecten, die 

hierbij aan de basis liggen worden door Crum (1991) omschreven als ‘vermaatschappelijking 

van de sport’  en als ‘versporting van de maatschappij’. Dit uit zich onder andere in een  

toegenomen sensatie rond (top)sport en een groter bewustzijn over de 

gezondheidsbevorderende effecten en mogelijkheden om sociale contacten aan te gaan via 

actieve sportbeoefening. Het leidt daarenboven ook tot een extra tewerkstelling voor 

vrijwilligers. Via een uitgestippeld sportbeleid dient men in te spelen op de toegenomen centrale 

rol van sport in de maatschappij. (Scheerder, Thibaut, Vandermeerschen, & Vos, 2013) 

De algemene sportparticipatie in Vlaanderen bij 12- tot en met 75-jarigen steeg van 21,8% in 

1969 tot 64,3% in 2009. In de recreatiesport evolueerde dit van 13,6% tot 59,3%. De legitieme 

promotie van de gezondheid en sociaal-integrerende waarden van de in combinatie met de extra 

aandacht voor ouderen in het sportbeleid ondersteunen voorgenoemde evolutie. (Scheerder, 

Thibaut, Vandermeerschen, & Vos, 2013) 

1. Algemene trends en voordelen 

a. Gezondheid 

De maatschappelijke waarde ‘gezondheid’ is onlosmakelijk verbonden met het concept 

‘medicalisering’. Dit is ‘het proces waarbij het menselijk bestaan steeds meer wordt geplaatst in 

het perspectief van gezondheid en ziekte’ Sport wordt hierbij gebruikt om een goede gezondheid 

na te streven en te behouden. Het is opvallend dat mensen met dit doel de voorkeur geven aan 

individuele sporten. (Scheerder, Thibaut, Vandermeerschen, & Vos, 2013) 

De trend rond het gezondheidsaspect gaat gepaard met een toenemende rol van de arts. 

Medische tests, zoals de maximale inspanningstest, worden gebruikt om optimale, 

geïndividualiseerde schema’s op te stellen. Ook is het gebruik van een hartslagmeter bij de 

recreatieve sporter eerder een standaard geworden dan een uitzondering. (Scheerder, Thibaut, 

Vandermeerschen, & Vos, 2013) 

b. Sociaal 

De maatschappelijke evolutie wordt gekenmerkt door het ontstaan van de begrippen 

kennismaatschappij (Pelleriaux, 2001), informatiemaatschappij (MacKay, 2001) en 

netwerkmaatschappij (Castells, 1996).  Al deze concepten gaan uit van een nauwer realiseerbaar 

contact tussen sport en beoefenaar via massacommunicatie.  
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Een toegenomen beschikbare informatie geeft de sporter de mogelijkheid zelfstandig te trainen 

met behulp van op maat gemaakte trainingsschema’s (bv. Start-to-Run) en ondersteunende 

instrumenten zoals een hartslagmeter. De afhankelijkheid van organisaties en experts neemt 

hiermee gelijklopend af.  Deze individualisering zorgt voor een stijging van informele en  op het 

individugerichte vormen van sport. Dit betekent echter niet dat de sporter alles alleen gaat doen, 

dit kan evenzeer resulteren in een collectieve uitkomst waarbij men in groep gaat sporten. 

(Elchardus & Smits, 2004). 

De uitgebreide communicatiemogelijkheden zorgen dan weer voor het  ontstaan van ‘lichte 

sportgemeenschappen’ (Scheerder & Van Bottenburg, 2010). Deze directe concurrent van de 

sportclub wordt verder in dit werkstuk toegelicht.  

c. Economisch 

Economische trends die zich onder invloed van de globalisering voordoen in de maatschappij 

zijn de commercialisering en de commodificatie van goederen. Deze fenomeen weerspiegelen 

zich ook in de sport. Zij worden steeds meer als een economisch product gezien waarvoor een 

vraag- en aanbodzijde bestaat. De aspecten vindt men terug in de marktsector van sportkledij en 

–materiaal, maar ook in de commerciële sportcentra die proberen in te spelen op de behoeften 

van de sporters. (Scheerder, Thibaut, Vandermeerschen, & Vos, 2013) 

In goed ontwikkelde industriële landen heeft de sport een eigen marktsector ontwikkeld 

waarmee ze gemiddeld 2% bijdraagt tot het BBP (Bruto Binnenlands Product). Naast deze 

toegevoegde economische waarde levert ze eveneens heel wat tewerkstellingsmogelijkheden. 

Het organiseren van sportieve evenementen trekt dan weer vaak de aandacht van de media, wat 

meestal een positief effect heeft op de toeristische sector en via deze weg zorgt voor een 

economische boost. Kortom, sportactiviteiten, sportmateriaal en sportevenementen zijn drie 

aspecten binnen de sportsector die bijdragen tot de economische groei en welvaartscreatie. 

Naast de direct invloeden op de economie kan men eveneens stellen dat sportbeoefening leidt 

tot een lager ziekteverzuim en op die manier een indirecte bijdrage levert. (Chappelet, 2005) 

Het kapitaal op economisch vlak blijkt een positieve correlatie te vertonen met het deelnemen 

aan sportactiviteiten. Men keek in het betreffende onderzoek naar het gezinsinkomen en kwam 

tot de conclusie dat bij een hogere notatie ook het aandeel sportclubleden toenam. (Scheerder, 

Thibaut, Vandermeerschen, & Vos, 2013) 

2. Het huidige sportbeleid 

In het huidige sportbeleid zijn twee pijlers opgenomen die gericht zijn op de breedtesport; ‘het 

verhogen van de algemene sportparticipatie zodat meer mensen levenslang zouden sporten’ en 

‘het verhogen van de kwaliteit van het sportaanbod op alle niveaus’. Deze worden aangevuld 

met een derde pijler gericht op het gezondheidsaspect; ‘gezonde sportbeoefening promoten en 
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de integriteit van sport op alle niveaus vrijwaren’. Het huidige Sport-voor-Allen decreet, 

onderdeel van de vierde pijler, wil met laagdrempelige infrastructuur nog steeds een zo ruim 

mogelijk publiek bereiken. Een vijfde pijler richt zich dan weer specifiek op het sportbeleid an 

sich dat ‘zo efficiënt en effectief mogelijk moet worden uitgevoerd’. Onder dit laatste aspect is 

meer bepaald de stimulans voor de aanstelling van gekwalificeerde trainers opgenomen. 

(Muyters, 2009) 

3. Sporten met een lage drempel: de loopsport 

a. De kenmerken van de loopsport 

De loopsport  

Verscheidene onderzoeken tonen aan dat lopen de dag van vandaag een populaire trend is. Dit 

weerspiegelt zich in de grote diversiteit aan loopvormen en –evenementen die georganiseerd 

worden en waarop steeds een talrijk deelnemersaantal en toeschouwers aanwezig zijn. Er is 

voor elk wat wils. Er bestaan pistewedstrijden voor de (professionele) wedstrijdatleten en 

recreatieve wedstrijdlopers kunnen hun prestaties neerzetten in city runs1, free runs2 en run-

ups3. Wie liever gaat lopen in een natuurlijke omgeving zoals het bos, het strand of de duinen 

kan zich dan weer inschrijven voor een trail-run4. Verder kan men de lijst aanvullen met 

alternatieve loopvormen zoals ultra-5, berg-, grot-, tunnel-, woestijnlopen, enz. (Scheerder & 

Boen, 2009) 

Lopen wordt als ‘een eigentijdse lifestyle die vele mensen in beweging brengt’ omschreven. Met 

de term ‘loopsport’ verwijst men louter naar de beoefening als sportactiviteit en niet naar de 

fysieke verplaatsing van het ene punt naar het andere. Daarenboven gaat het telkens om 

afstanden van meer dan vijf kilometer. Wanneer deze kleiner is, wordt ze niet opgenomen onder 

de noemer ‘loopsport’. (Scheerder & Boen, 2009) 

                                                             
1 Sinds 2005 bestaat er een Running Tour, georganiseerd door het marketingbedrijf 
Golazo. Deze laat de deelnemers toe doorheen heel wat verschillende Belgische steden 
te lopen, zoals Antwerpen, Brussel, Brugge, Oostende, Gent, Namen, Verviers,… De meest 
bekende loopevenementen zijn onder andere de 10 Miles in Antwerpen, Dwars door 
Brugge en de Stadsloop Gent.  
2 Free runs of stadsrennen. Bij deze vorm van lopen is het de bedoeling dat de 
deelnemers zo snel en vloeiend mogelijk de voorgelegde hindernissen door middel van 
vele technieken overwinnen. De filosofie hierachter draait om de vrijheid en het 
verleggen van grenzen.  
3 Beter bekend onder torenlopen of trappenloop. 
4  Een trail-run is een cross county run met hoogteverschillen en (natuurlijke) 
hindernissen. 
5 Wanneer een afstand van een loop verder is dan die van de klassieke marathon 
(42,195km) kan men van een ultraloop spreken. 
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De loopsporter 

Een ‘atleet’ wordt omschreven als een persoon die professioneel, wedstrijd georiënteerd en 

competitief is ingesteld. Het optreden van een ‘runner’ daarentegen ziet men als amateurisch, 

prestatiegericht en recreatief. Wanneer iemand dan weer op regelmatige basis gaat lopen op een 

vrijetijd gerelateerde manier wordt hem de term ‘jogger’ toegekend. Hij/zij neemt recreatief en 

participatief deel aan de loopsport en vindt het proces van de beoefening belangrijker dan het 

resultaat van de activiteit. Een ‘frequent loper‘ is iemand die de sport één of meerdere keren per 

week uitoefent. (Scheerder & Boen, 2009) 

Wanneer men het heeft over ‘lopen in groepsverband’ dient men rekening te houden met het 

onderscheid tussen ‘een loopgroep’ en ‘een loopgezelschap’. Een ‘loopgezelschap’ bestaat alleen 

uit vrienden, collega’s en/of familieleden terwijl de samenstelling van een ‘loopgroep’  zich niet 

beperkt tot deze dichte kennissen. (Scheerder & Boen, 2009) 

Een toegenomen populariteit en ontwikkelingen 

Scheerder et al. (2013) voerden onderzoek naar de populariteit van de sporten. De populatie 

werd hiervoor opgedeeld in drie groepen; kinderen uit het lager onderwijs, jongeren uit het 

secundair onderwijs en volwassenen. In alle groepen blijkt de keuze voor solosport (zonder 

directe tegenstrever op recreatief niveau) groter dan de keuze voor duosport (minstens één 

tegenstander) en teamsport (tenminste twee andere spelers).  

Ondanks het feit dat zwemmen bij kinderen nog steeds de bovenhand neemt met een deelname 

van 46,6% buiten clubverband, stijgt de populariteit van loopsport zienderogen. Opvallend is 

dat deze laatste activiteit weliswaar voornamelijk in ongebonden organisatorische context 

plaatsvindt. Ook bij de jongeren stond het vrij zwemmen met een deelname van 30,5% op de 

nummer één. Deze populariteit is echter afgenomen, terwijl men voor de loopsport (21,0%) een 

sterke stijging kon noteren. Tot slot vormt de loopsport met een deelname van 29,9% de 

populairste sporttak bij de volwassen populatie. Dit is voornamelijk te danken aan de 

vrouwelijke populatie waarvan de deelname in de voorbije 40 jaar gestegen is van  1,9% naar 

31,1%. (Scheerder, Thibaut, Vandermeerschen, & Vos, 2013) 

Onderzoek naar de locatie van sportbeoefening toonde aan dat bij de volwassen populatie 

outdoor voorzieningen het populairst zijn. 42,1% van deze sportieve bevolkingsgroep verkiest 

zijn sport te beoefenen op straat, in het bos of in het park. Het laagdrempelige en flexibele 

karakter de loopsport past volledig binnen de voorkeur voor deze locaties. (Scheerder, Thibaut, 

Vandermeerschen, & Vos, 2013) 
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Vanuit internationaal perspectief zijn er drie opvallende ontwikkelingen te onderscheiden 

binnen de loopsport.  

Ten eerste wint de loopsport wereldwijd aan populariteit en is deze popularisering van de 

loopsport geen recent verschijnsel.  

Ten tweede kan men twee loopsportgolven afbakenen. De eerste vond plaats tijdens de jaren 

zeventig in de Verenigde Staten. Dit succes is vervolgens overgewaaid naar Europa en andere 

werelddelen. De eerste golf ging in Vlaanderen (België), volgens Scheerder (2007), gepaard met 

de opkomst van het sport-voor-allen-idee. Deze kwam ruim aan bod in het toenmalig beleid van 

de overheid die hiermee de voornaamste speler was op de sportmarkt. Ook de tweede golf is 

geen lokaal fenomeen. Deze begon aan de vooravond van de 21ste eeuw. De loopsport kende 

internationaal een sterke heropleving. In deze golf stonden voornamelijk de commercialisering 

en de individualisering centraal. De stijgende sportparticipatie had dan ook zijn resultaat te 

danken aan een toename van de recreatieve sportbeoefenaars. (Scheerder & Boen, 2009) 

Een derde opvallende ontwikkeling is de verbreding van het soort deelnemers in de loopsport. 

Vroeger waren lopers voornamelijk mannen, jongvolwassenen en middenklassers. De groep van 

participanten heeft zich echter uitgebreid met vrouwelijke lopers en oudere beoefenaars. Er kan 

dus gesproken worden van een sociale metamorfose. (Scheerder en Boen, 2009)                        

  

Figuur 1: Evolutie van het aantal loopsporters in Vlaanderen bij 12- tot en met 
75-jarigen (1969 – 2007), percentage in functie van totale populatie 

Bron: Scheerder en Boen, 2009 
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Zoals eerder vermeld deed de eerste loopsportgolf zich in de VS voor in de jaren 70. Het aantal 

lopers evolueerde van praktisch geen naar drie procent van de bevolking. Tijdens de jaren 

negentig kwam een einde aan deze eerste golf en vond er een stagnatie plaats. Aan het begin van 

de 21ste eeuw was er sprake van een tweede loopsportgolf. Men nam in Vlaanderen bijna een 

verdrievoudiging van het aantal lopers waar op minder dan één decennium, tussen 1996 en 

2007. Dit betekent dat in 2007 ongeveer 9,9% van de bevolking de loopsport beoefende, 

meerbepaald 481 000 lopers.  (Scheerder en Boen, 2009) 

b. De drijfveren van (de verschillende soorten) loopsporters 

Waarom kiezen mensen zo talrijk voor de loopsport?  

In eerste instantie beoefenen ze deze omwille van gezondheidsredenen. Het is de perfecte 

activiteit om een goede conditie te ontwikkelen. Het helpt hen eveneens om zich te wapenen 

tegen een te hoge bloeddruk en overgewicht. Frequent lopen (één of meerdere keren per week) 

zorgt voor positieve effecten op de werking van het hart en de bloedsomloop. De doorbloeding 

en zuurstofvoorziening verbeteren en het hart werkt efficiënter met een lager zuurstofverbruik.  

Het is tevens een middel om een te hoge cholesterol naar gezonde waarden te verlagen. Door 

regelmatig te lopen verbetert ook de bloedvetwaarde. Lopen leidt evenzeer tot een verbeterde 

ademhaling. Een oppervlakkige borstademhaling gaat over naar een diepere borst- en 

buikademhaling. Dit zorgt voor een betere zuurstoftoevoer en gasuitwisseling. (Boeckx, 2006) 

Zoals hierboven reeds vermeld, is lopen een sport met een gunstige invloed op de algemene 

conditie. Drie keer per week 30 minuten lopen, zorgt voor een snelle en optimale ontwikkeling. 

In andere sporten, zoals fietsen, heeft men minstens drie maal zoveel trainingstijd nodig om 

hetzelfde effect te bekomen. Het is dus een ideale sport voor mensen met beperkte vrije tijd.  

Wie regelmatig loopt, verbetert niet enkel de conditie, maar vaak ook zijn geestelijk welzijn. Het 

kan aanleiding geven tot het nemen van positieve beslissingen. In de meeste gevallen voelt men 

zich dankzij het lopen beter in zijn/haar vel en heeft men bijgevolg meer zelfvertrouwen en 

kracht om bepaalde stappen te ondernemen. Dit komt onder andere door de aanmaak van 

endorfines, stoffen die een gevoel van geluk of euforie geven.   (Boeckx, 2006) 

Lopen wordt gelinkt aan de karakteristieken  ‘right here, right now’, men kan het overal en op 

elk tijdstip beoefenen. Het is een zeer laagdrempelige activiteit die slechts een goed paar 

schoenen vereist om van start te gaan. Er zijn geen ingewikkelde technieken aan de loopsport 

verbonden en men kan ze op elk moment, ongeacht de leeftijd, aanvangen. De sport brengt heel 

wat variatie met zich mee. Het vindt meestal plaats in een natuurlijke omgeving en biedt zo in 

elk seizoen een unieke sfeer. De grote diversiteit aan loopvormen zorgt ook voor heel wat 

afwisselingsmogelijkheden voor de beoefenaar. Men moet er echter rekening mee houden dat 

het voor degene die vaak of altijd alleen lopen heel wat zelfdiscipline vergt. (Boeckx M., 2006) 
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In een onderzoek van Scheerder & Boen (2009) deelde men, op basis van de socio-

psychologische kenmerken, de testgroep op in vijf type lopers. Cijfergegevens tonen aan dat 

bijna de helft (41 %) van de lopers ‘individuele lopers’ zijn, 26% van alle lopers zijn sociaal-

competitief  ingesteld en 18% kan geplaatst worden onder de noemer ‘gezelschapsloopsporter’. 

Vervolgens heeft men ook nog een groep ‘gezondheidslopers’ en ‘prestatielopers’, waarvan 

respectievelijk 9% en 6,7% van alle lopers in desbetreffende groepen vallen. (Scheerder & Boen, 

2009) 

Alle testpersonen werden bevraagd over het belang dat ze hechtten aan: (1) identificatie met de 

loopsport; (2) loopsport als basis voor gezondheid en fitheid; (3) loopsport als individueel, 

eenvoudig en vrij te beoefenen sport; (4) motieven om te stoppen met de loopsport; en (5) 

loopsport als echte sport. Deze beoordeling werd getoetst op basis van een tien-puntenschaal. 

Een score van 0 werd hierbij gelijkgesteld aan ‘niet belangrijk’ terwijl een score van 10 

betekende dat ze dit aspect heel belangrijk vonden en het een grote invloed op hen uitoefende. 

(Scheerder & Boen, 2009) 

 

 
Figuur 2: Typologie van de frequente loopsporters in Vlaanderen in functie van gemiddelde schaalscores 

(Stippenlijn = gemiddelde schaalscore van alle bevraagde loopsporters)  
Bron: Scheerder en Boen, 2009 



11 
 

 
Uit bovenstaande figuur kan worden afgeleid dat de ‘gezondheid’ door alle lopers als belangrijk 

motief wordt beschouwd. Aan het aspect ‘identificatie met de loopsport’  wordt eveneens over 

de gehele lijn veel belang gehecht. Voor de andere categorieën zijn de meningen verdeeld en 

wijken een aantal groepen verder af van de gemiddelde score. Elke loopgroep heeft ook zijn 

eigen drijfveren en kenmerken. Deze staan opgesomd in tabel 1. (Scheerder & Boen, 2009) 

 

Tabel 1: De verschillende loopgroepen met hun voornaamste drijfveren en kenmerken  
Bron: Scheerder en Boen, 2009 

 

 

Hoofdstuk 2: De sportclub 

Een sportclub is een vereniging met sportieve en sociale motieven waar één of meerdere 

sporten of sportvormen worden beoefend in georganiseerd verband en waar er al dan niet 

wordt deelgenomen aan officiële wedstrijden. (De Knop, 1992) 

Een meting in het onderzoek van Scheerder et al. (2011)  telde 23 900 sportclubs in Vlaanderen. 

Een cijfer waarmee haar belang in het Vlaams sportlandschap wordt bevestigd. Ook de overheid 

benadrukt nog steeds de centrale rol van de sportclubs met een sterke focus op hen in het Sport-

voor-Allen decreet (2007) en het huidige decreet Lokaal Sportbeleid. (Scheerder, Thibaut, 

Vandermeerschen, & Vos, 2013) 

Wanneer men kijkt naar de sportbeoefening in georganiseerd verband, kan worden gesteld dat 

de sportclub het grootste aantal deelnemers telt. Dit geldt voor de sportieve populatie van zowel 

de categorie ‘kinderen’ uit het lager onderwijs (64,1%), ‘jongeren’ uit het secundair onderwijs 

(64,5%) als ‘volwassenen’ (30,2%). Toch is een terugval merkbaar bij de overgang naar de 

volwassen bevolkingsgroep.  (Scheerder, Thibaut, Vandermeerschen, & Vos, 2013) 
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1. De structuur van een sportclub 

Een sportclub kan kiezen om onder het statuut feitelijke vereniging (FV) of vereniging zonder 

winstoogmerk (VZW) te fungeren. Het grootste verschil tussen beide is de aanwezigheid van een 

rechtspersoonlijkheid in een VZW. Dit betekent dat de leden slechts beperkt aansprakelijk 

kunnen gesteld worden. Deze bescherming is de reden dat de clubs door de VAL verplicht 

worden onder dergelijk statuut te werken. (Belgische Overheid, 2014) 

Uit onderzoek van het Bloso blijkt dat 64% van de sportclubs een VZW-statuut hebben (De Knop 

et al., 2000). 

 

Hieronder vindt u de voornaamste kenmerken die samengaan met het statuut Vereniging 

Zonder Winstoogmerk (VZW) (Belgische Overheid, 2012)  

 natuurlijke of rechtspersonen die een belangeloos doel nastreven 

 leden verschaffen geen stoffelijk voordeel 

 geen voordelen uit activiteiten vereniging 

 wet van 27 juni 1921, gewijzigd in 2005: 

o minstens drie leden 

o geleid door Algemene Vergadering (AV) en Raad van Bestuur (RvB) 

o samenstelling AV en RvB in Belgisch Staatsblad 

o jaarlijkse ledenlijst bij Griffie van Rechtbank van Eerste Aanleg 

o zelfstandig bestaan met welomschreven rechten en plichten 

o eigen vermogen mogelijk, afgescheiden van privévermogen 

o in eigen naam en voor eigen rekening handelingen kunnen stellen 

 grotere transparante werking ten aanzien van derden en leden 

 boekhoudkundig kader 

 verplichtingen naargelang grootte vereniging 

 

De organisatie van een VZW bestaat uit een Algemene Vergadering (AV), een Raad van Bestuur 

(RvB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Hieronder vindt u de kenmerken die met deze organen 

gepaard gaan.  
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Tabel 2: Algemene kenmerken, zoals positie, taken en samenkomst van de Algemene Vergadering, de Raad 
van Bestuur en het Dagelijks Bestuur 

 

Er bestaan zowel sporttechnische en administratieve taken. Afhankelijk van de grootte en 

complexiteit van de club worden deze door één of meerdere personen uitgevoerd. Van hieruit 

ontstaat de veelgebruikte term ‘commissies/comité’ zoals een sporttechnische commissie, 

jeugdcommissie, comité voor clubblad, enz.  

2. De atletiekclubs in het Vlaams Sportlandschap 

a. Het ontstaan 

De organisatie van de Olympische Spelen, waarvan de eerste plaatsvond in 776 voor Christus, 

lag aan de basis van de bloei van de atletieksport. Speerwerpen, discuswerpen en hardlopen 

vormden tijdens de eerste edities de belangrijkste disciplines van het internationaal evenement.  

Er bestaan echter grote verschillen tussen de historische en hedendaagse atletiek. De moderne 

vorm ontstond aan het einde van de 17e eeuw in Engeland. Het duurde nog een ruime tijd 

alvorens er specifieke atletiekwedstrijden werden georganiseerd. De komst van de moderne 

Olympische Spelen onder leiding van Pierre de Coubertin hebben een significante rol gespeeld in 

de popularisering. Deze spelen werden gehouden in Athene in 1889 met als moto ‘deelnemen is 

belangrijker dan winnen’. Tot op de dag van vandaag worden ze nog om de vier jaar 

georganiseerd. (ATLETIEKUNIE, 2011) 

Naast het onderdeel atletiek tijdens de Olympische Spelen worden er ook andere grote sport 

specifieke wedstrijden, zoals de wereldkampioenschappen, georganiseerd. Deze vinden sinds 

1991 elk jaar plaats. (ATLETIEKUNIE, 2011) 

 

De eerste atletiekclub die in België opgericht werd, was de Societé des courses Pédestres de 

Bruxelles in 1889. Ruim zes jaar later werd het eerste nationale kampioenschap georganiseerd. 

In diezelfde periode werd de Fédération Belge des Sociétés de Courses à Pied opgericht die niet 

lang nadien opnieuw ontbonden werd. (ATLETIEKUNIE, 2011) 

De oprichting van de UBSSA (Union Belge des Sociétés de Sports Athlétiques), die hieruit 

voortkwam, was een zeer belangrijke stap voor de ontwikkeling van atletiek in België. De plotse 

groei van de Belgische atletieksport maakte de nood aan een autonome atletiekfederatie steeds 
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groter. In 1912 scheurde het onderdeel atletiek zich af van de UBSSA en zo ontstond de Ligue 

Belge d’Athlétisme (K.B.A.B = koninklijke Belgische Atletiek bond). (ATLETIEKUNIE, 2011) 

De Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen zorgden eveneens voor een boost van de sport. 

Na de tweede wereldoorlog telde ons land zes atletiekpistes en werden er atletiekwedstrijden 

georganiseerd op voetbalvelden. In de jaren ’60 en ‘70 kende België voornamelijk succes op de 

lange afstandsnummers dankzij de boegbeelden Gaston Roelants, Ivo Van Damme, Karel 

Lismont en Miel Puttemans. In 1978 werd de KBAB opgesplitst in twee taalvleugels: de Vlaamse 

Atletiekliga (VAL) en de Ligue Belge Francophone d’Athlétisme (LBFA). Tot op de dag van 

vandaag besturen deze twee organen de atletieksport in België. (VITA, 2012) 

 

b. De hedendaagse structuur 

 

 

Figuur 3: Organigram Belgisch Atletieklandschap 

 

Zoals hierboven visueel wordt weergegeven, situeert de K.B.A.B. zich bovenaan in het nationaal 

sportlandschap van atletiek. Deze organisatie werd opgericht door twee op zichzelf bestaande 

organisaties, meer bepaald de VAL en zijn Waalse tegenhanger LBFA. Deze liga’s bevatten 

respectievelijk alle Vlaamse en Waalse clubs.    
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De drie overkoepelende organen – KBAB, VAL en LBFA – zorgen voor de ondersteuning van de 

atletiekclubs op verschillende vlakken. Ze organiseren onderandere opleidingen en 

bijscholingen voor de trainers, stellen subsidies ter beschikking, bieden informatie op 

organisatorische aspecten, omvatten de jeugdwerking van de clubs, enz.  

Er werd reeds aangegeven dat een Vlaamse atletiekclub steeds moet functioneren onder het 

statuut van een VZW als deze wil erkend worden door de VAL. In het Dagelijks Bestuur, 

onderdeel van dergelijke VZW, fungeren drie personen met elk een afgebakend takenpakket. 

Men onderscheidt een voorzitter, een (adjunct)secretaris en een penningmeester. In 

onderstaand kader is een voorbeeld weergegeven van een mogelijke takenverdeling binnen een 

club. Deze is echter vrijblijvend en afhankelijk van de noden en wensen van de sportclub. 

(MACW, 2014) 

Tabel 3: voornaamste taken van de leden van het bestuur in een atletiekclub. 
Bron: MACW, 2014 
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3. De focus van een sportclub 

Op het einde van de negentiende eeuw ontstond het fenomeen ‘de globalisering van de sport’. De 

opdeling in recreatie en competitie kon door sterk toenemende participatie vanaf dat moment 

worden gehanteerd. Als reactie op deze ontwikkeling richtte het IOC (Internationaal olympisch 

comité) in 1983 een sport-voor-allen werkgroep op die later uitgroeide tot de sport-voor-allen 

commissie. Op de negende editie van het gelijknamig congres lag de focus op de relatie tussen 

recreatie- en competitiesport. Beide hanteren een op zichzelf bestaand beleid met een 

individueel karakter en een eigen dynamiek. De recreatieve afdeling richt zich op de organisatie 

van een breed, laagdrempelig gamma voor massapubliek in functie van een gezonde 

ontwikkeling. De elite sport wordt dan weer gekenmerkt door een beperkt aantal participanten 

en strikte reguleringen. (De Knop & de Bosscher, De organisatie van de sport in Vlaanderen, 2010) 

 

Om de termen recreatie en competitie duidelijk af te bakenen wordt dieper ingegaan op het 

piramidale sportmodel. Dit is een veelvoorkomende hiërarchische weergave om sporten op te 

delen op basis van de manier waarop ze worden beoefend. In de sportwereld staat deze 

opdeling ook wel gekend onder de naam ‘double pyramid theory’ (IOC, 2000). (De Knop & de 

Bosscher, De organisatie van de sport in Vlaanderen, 2010) 

 

Figuur 4: Het piramidale sportmodel 
Bron: IOC, 2000 

 

De basis van de piramide bestaat uit de recreatiesportbeoefenaars. Deze laag is echter een 

noodzakelijke basis waaruit de competitiesporters kunnen doorstromen naar de smalle top. 

Het is zeer belangrijk om de relatie tussen de recreatie- en competitiesport steeds voor ogen te 

houden. Beide onderdelen ontwikkelen wellicht in sterk verschillende richting, doch blijft een 
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connectie tussen deze twee behouden. Sportclubs en federaties worden steeds geconfronteerd 

met de vraag waarin ze het meest moeten investeren, wat het meest rendabele resultaat 

oplevert. Velen hebben dan ook zowel een afdeling gericht op de recreatieve sporter als een 

afdeling die zich ontfermt over de competitieve sportbeoefenaar. (Van Bottenburg, 2002) 

Onderzoek naar het niveau van sportbeoefening toont aan dat recreatieve sportbeoefening het 

ruimschoots haalt tegen zijn competitieve tegenhanger of een combinatie van beide. In 2009 

waren 69,9% van de sportieve kinderen recreatieve sportbeoefenaars, bij de jongeren 

registreerde men een percentage van 63,7 en voor de volwassenen was dit aandeel het grootst 

met maar liefst 84,4%. In alle groepen bestond deze populatie grotendeels uit vrouwen. 

(Scheerder, Thibaut, Vandermeerschen, & Vos, 2013) 

4. Voornaamste knelpunten in de hedendaagse sportclubs 

De algemene sportdeelname steeg in Vlaanderen, bij de populatie 12- tot en met 75-jarigen, van 

21,8% in 1969 naar 64,3% in 2009. De participatie aan clubsport kende bij dezelfde 

bevolkingsgroep slechts een evolutie van 8,2% naar 28,8% op de genoemde tijdstippen. De 

toegenomen democratisering en commercialisering binnen de maatschappij ging duidelijk 

gepaard met een steeds meer vrije, individuele en/of ongebonden sportbeoefening. (Scheerder, 

2003) Er wordt nog steeds een toename van sportbeoefening gemeten in het Vlaamse 

sportlandschap. Het is echter opvallend dat steeds minder mensen zich aansluiten bij een club. 

Sporten zoals recreatief fietsen, lopen en wandelen winnen aan populariteit, maar kunnen zeer 

makkelijk worden beoefend buiten clubverband. (Scheerder & Boen, 2009) 

 

Figuur 5: Evolutie van het aantal recreatiesporters, clubsporters en competitiesporters in Vlaanderen bij 
jongeren (12-18 jaar) en volwassenen (18+), percentages in functie van totale populatie 

Bron: Scheerder en Boen, 2009 
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a. Algemene problematiek 

Organisatorisch  

De positie van de sportclub in het Vlaams sportlandschap wordt sterk bepaald door het 

toegenomen aanbod door andere instanties. Hierdoor vervullen ze geen monopolierol meer 

binnen de sportsector. (Scheerder & Boen, 2009) De overheid schenkt in haar beleid nog steeds 

veel aandacht voor de sportclubs, maar die moeten de ondersteuning nu echter delen met 

opgezette initiatieven voor ‘anders georganiseerde sport’. Onder dit laatste aspect vallen de 

aanleg van faciliteiten zoals Finse pistes of de opstelling van de promotiecampagne rond Sport-

voor-Allen. (Scheerder, Thibaut, Vandermeerschen, & Vos, 2013) Verder brengen ook de 

commerciële centra, zoals de fitnesscentra, de centrale positie van de sportclubs in het gedrang. 

Deze bieden in toenemende mate een laagdrempelig en recreatief aanbod. (Scheerder, Van 

Tuyckom, & Vermeersch, Europa in beweging, 2007) Zo blijkt dat bij de volwassen sportieve 

populatie meer mensen gebruik maken van de commerciële sportvoorziening (14,8%) dan van 

de voorziening van een sportclub (11,6%). Dit zal wellicht samenhangen met het laagdrempelig 

karakter van de instapmogelijkheden. (Scheerder, Thibaut, Vandermeerschen, & Vos, 2013) Een 

derde en misschien wel belangrijkste concurrent is de opkomst van de ‘lichte gemeenschappen’.  

Deze situeren zich in een semi-formele context. De individuele vrijheid van keuzes en het 

ongebonden engagement zijn de voornaamste motieven om de sport in een lichte gemeenschap 

te beoefenen. Laagdrempelige sportvormen, zoals de loopsport, en daar bijhorende initiatieven, 

zoals loopcriteria of Start-to-Run, worden vaak als licht georganiseerd beschreven. (Scheerder & 

Van Bottenburg, 2010) Kenmerkend is dat er telkens in groep, met anderen, wordt gesport. Dit 

staat in schril contrast met de informele, niet-georganiseerde context waarbinnen men alleen 

aan sport doet. (Scheerder, Thibaut, Vandermeerschen, & Vos, 2013) Uit het meetinstrument 

SCV08 (Sociaal-Culturele verschuiving in Vlaanderen6) is gebleken dat 57% van de sporters hun 

sport in een lichte gemeenschap beoefent. Men hield hierbij echter geen rekening met de 

intensiteit en frequentie van de desbetreffende sportbeoefening. (Scheerder & Boen, 2009) Ook 

de commerciële organisaties, zoals eerder genoemde sportcentra, vallen onder de noemer ‘licht 

georganiseerde en semi-formele’ voorziening. Deze proberen, met een op maat gemaakt aanbod, 

steeds meer in te spelen op de behoeften van de klant. (Scheerder & Boen, 2009) 

 

De trend van de eerder beschreven ‘informatiemaatschappij’ zorgt ervoor dat mensen minder 

afhankelijk zijn van een sportclub. Deze evolutie wordt bovendien versterkt door diensten die 

                                                             
6 Deze peilt naar de houding, opvattingen en gedragingen van volwassen bevolking in 
Vlaanderen. Er wordt gepeild naar het al dan niet ‘zelf sportief actief zijn’ en het ‘actief 
lidmaatschap van een sportvereniging’. Het wordt ook jaarlijks afgenomen, hierdoor kan 
er een nauwkeurige opvolging gebeuren van de evoluties. 
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worden aangeboden door private personen, de personal trainers. (Scheerder, Thibaut, 

Vandermeerschen, & Vos, 2013) Het fenomeen van de toenemende ‘individualisering’ zorgt er op 

haar beurt eveneens voor dat men steeds meer rekening houdt met eigen noden en behoeften. 

Ze zoeken dan ook in stijgende mate een flexibel aanbod dat aan hun wensen en eisen kan 

voldoen en stappen sneller af van het ‘algemeen aanbod’ van de traditionele sportclub. 

(Scheerder, Thibaut, Vandermeerschen, & Vos, 2013) 

Er zijn niet enkel knelpunten waar te nemen die verband houden met de aangesloten sporter, 

ook de organisatie rond het vrijwilligerswerk wordt steeds gecompliceerder. De eisen van de 

vrijwilligers nemen toe en daarmee neemt hun bereidheid en beschikbaarheid voor een vast 

engagement af. Hun geïndividualiseerd leven, waarbij persoonlijke interesses centraal staan, zou 

dit fenomeen versterken. (Hustinx & Lammertyn, 2003) De trainers binnen een sportclub bestaan 

vaak uit vrijwilligers. Velen van hen menen dat een nodige opleiding niet effectief, verstaanbaar 

of adequaat is. Ze zijn dan ook niet bereid hier tijd voor vrij te maken. (Hedstrom & Gould, 2004) 

Men concludeert dat er steeds minder vrijwilligers ter beschikking staan voor zowel bestuurlijke 

als sporttechnische taken. De opkomende professionalisering versterkt een afname van deze 

personen in het sportlandschap. (Scheerder & Boen, 2009) 

Economisch  

In 1991 registreerde het IOS voor Vlaanderen voornamelijk financiële moeilijkheden die zich 

uitten in een lage rendabiliteit. De bron van subsidies is in Vlaanderen eerder beperkt en bevindt 

zich voornamelijk in de gemeente. Onderzoek naar de voornaamste inkomsten van sportclubs 

geeft weer dat 43% bestaat uit lidgelden, 16% uit nevenactiviteiten en 14% uit sponsoring. 

Subsidies halen slecht 6%. (De Knop & De Bosscher, 2010) 

Een gebrek aan goede en voldoende accommodatie vormt een tweede meest voorkomende 

probleem. 33% van de clubs meent een tekort te hebben aan accommodatie (De Knop & De 

Bosscher, 2010). 

Sportief  

o De sportcoach / trainer 

Hoewel ‘winnen’ als minst belangrijke doelstelling wordt opgegeven door de trainers in het 

onderzoek van Hedstrom en Gould (2004) is ‘het overschatten van competitieve uitkomsten’ een 

vaak voorkomend probleem binnen de jeugdsport. Zelf halen ze het tijdsgebrek, negatieve 

communicatie met ouders en een gebrekkige organisatie structuur aan als voornaamste 

knelpunten. Coaches die de nodige opleiding (gelijkgesteld aan de Coach Effective Training) 

voltooiden kunnen dan weer beter omgaan met deze struikelblokken en hun manier van werken 

wordt meer geapprecieerd door de atleten. Ze zouden een ‘positievere coaching-stijl’ aan de dag 

leggen. (Hedstrom & Gould, 2004) 
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o De (jeugd)atleet 

Het aanwerven en vervolgens behouden van het ledenbestand is tevens een uitdaging voor elke 

sportclub. De concurrentie met andere vrijetijdsbestedingen en de opkomende individualisering 

liggen hierbij aan de basis. 

De voornaamste redenen die door de jeugd worden aangehaald voor deelname aan 

sportactiviteiten zijn: plezier beleven, iets doen waar ze goed in zijn, in vorm blijven, 

vaardigheden verbeteren en deel uitmaken van een team. Binnen de sportorganisatie wordt nog 

te weinig rekening gehouden met deze motieven van sportbeoefening. (Seefeldt et al. ,1992) 

Ewing en Seefeldt (2000) voerden onderzoek naar een belangrijke problematiek binnen de 

jeugdsport, namelijk de jaarlijkse drop-out van gemiddeld 35% van de atleten. Dit percentage 

bereikt zijn piek op een leeftijd van elf à twaalf jaar. De voornaamste redenen voor het 

stopzetten van de sportbeoefening zijn: het ontbreken van interesse en plezier, een slechte band 

met de trainer en een overstap naar andere activiteiten. Een algemene in plaats van domein-

specifieke  sportbeoefening  zou mogelijks dit hoge percentage kunnen verlagen.  

 

o De ouders 

De rol van de ouders varieert van een drijvende functie tot het eventueel optreden als trainer. Ze  

zijn betrokken bij de psychologische ontwikkeling van het kind waarbij ze een invloed 

uitoefenen op hun motivatie, competenties en emotionele stabiliteit. (Côté & Hay, 2002) 

Gould et al. (2004) kwamen tot de conclusie dat er vijf grote problemen zijn omtrent de 

interactie tussen ouders en jeugdatleten: het overschatten van de capaciteiten om te winnen, 

onrealistische doelstellingen opstellen, eigen kinderen coachen, eigen kinderen bekritiseren en 

de atleet teveel bemoederen.  

 

o Specialisatie en talentontwikkeling 

De kennis rond talentontwikkeling is nog zeer beperkt en leidt dan ook vaak tot een ongepaste 

begeleiding van de atleet. (Gould & Garson, 2004) Het is een proces dat zich voordoet op lange 

termijn waarbij men niet enkel rekening dient te houden met de getalenteerde persoon, maar 

ook de context waarin de sportbeoefening plaatsvindt. (Bloom, 1985) Jongeren op vroege leeftijd 

laten specialiseren, garandeert niet dat ze ook op latere leeftijd de top zullen bereiken. De 

sociale invalshoek stelt zelfs dat vroege specialisatie leidt tot een grotere kans op een burn out 

of het ontwikkelen van chronische stress. (Wiersma, 2000) Getalenteerde jongeren moeten wel 

degelijk specialiseren, maar de hamvraag is en blijft op welke leeftijd deze specialisatie moet 

plaatsvinden. 
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o De focus van de sportclub 

Het grootste aandeel van de clubs focust zich in zijn werking voornamelijk op de recreatieve 

sporter. De sportclubs die een aanbod voorzien voor zowel de recreant als de competitieve 

atleet, worden vaak geconfronteerd met een spanning tussen beide afdelingen. De beste trainers 

en infrastructuur worden in dat geval meestal voorbehouden voor de wedstrijdsporters, terwijl 

het bestuur net moet zorgen voor een gezond evenwicht in het ondersteunen van beide partijen. 

(Scheerder & Boen, 2009) 

b. Atletiek specifieke problematiek 

Organisatorisch 

Binnen de loopsport onderscheidt men twee soorten atleten: de loopsporters die actief zijn in 

een atletiekorganisatie en zij die de sport buiten clubverband beoefenen. Cijfergegevens tonen 

aan dat 41.000 lopers, slechts 8% van de totale groep, aangesloten zijn bij een sportclub. Hieruit 

blijkt dat er nog veel groeimogelijkheden zijn voor de Vlaamse clubs. (Scheerder & Boen, 2009) 

 

Een mogelijke verklaring voor het beperkte lidmaatschap bij de Vlaamse atletiekclubs en dus 

ook bij de VAL is het laagdrempelig karakter van de sport. Iedereen kan zich inschrijven voor 

loopevenementen, ongeacht men hiervoor heeft getraind. Lopers hebben dan ook niet 

noodzakelijk de behoefte om zich aan te sluiten bij een club en neigen eerder naar  een 

zelfstandige deelname aan laagdrempelige loopinitiatieven en/of naar een individuele 

sportbeoefening. (Scheerder & Boen, 2009) 

Figuur 6: Evaluatie van het aantal loopsporters in Vlaanderen bij jongeren en volwassenen (1969 – 2007) in 
vergelijking met het aantal actieve VAL-leden (1978 – 2007)  

Bron: Scheerder en Boen, 2009 
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Uit onderzoek blijkt dat twee op drie frequente lopers hun sport uitoefenen in groepsverband, al 

dan niet in georganiseerde context. De vrijheid die men heeft bij een individuele 

sportbeoefening is één van de voornaamste motieven waarom één derde bewust niet kiest voor 

een aansluiting bij zo’n loopgroep of-gezelschap. (Scheerder & Boen, 2009) 

Sportief 

Met behulp van de Leuvense Loopsport Survey 2007 (LLS07) heeft men de participatiegraad van 

de loopsport uitvoerig kunnen onderzoeken. Uit dit onderzoek bleek dat 56% van de niet-lopers 

er over dacht om de sportactiviteit (terug) aan te vangen. Men maakte binnen deze populatie 

een onderscheid tussen de personen waarvan een terugkeer of deelname met zekerheid vast 

stond en zij die hier nog steeds over twijfelden. De eerstgenoemde groep omvatte zo’n 464.000 

mensen. Dit is ongeveer evenveel als het aantal reeds actieve lopers op het moment van het 

onderzoek. Hieruit blijkt dat de loopsport op zich nog een enorm groeipotentieel heeft. 

(Scheerder, Thibaut, Vandermeerschen, & Vos, 2013) 

 

o Drop-out en problematiek jeugdatletiek 

Het rapport van KNAU (2000) toont een grote drop-out aan binnen de atletiekwereld bij twaalf- 

à dertienjarigen. Na een vierjarige opvolging kon worden vastgesteld dat minstens de helft van 

deze groep de sport verlaat. Deze uitval wordt deels gecompenseerd door een toenemende 

groep masters. (de Knop & Buisman, 1999) 

De Gelderse Sport Federatie concludeerde in haar onderzoek dat 70,8% van de atletiektalenten 

na een korte succesvolle periode stopt met competitie en 39% zelfs volledig afscheid nam van de 

atletiekwereld. De toegenomen keuzemogelijkheden tussen de sport en een ander tijdverdrijf 

zoals weggaan met vrienden, op de computer spelen, een relatie beginnen, enz. zorgen ervoor 

dat vijftienjarigen steeds vaker afscheid nemen van de atletiekwereld. De organisaties dienen 

hier op in te spelen door de sport, aangepast aan de leeftijdsgroep, steeds aantrekkelijk aan te 

bieden. Dit is mogelijk mits men voor elke discipline een gepaste cultuur opbouwt. (de Knop & 

Buisman, 1999) 

 

In de atletiekwereld is er, zoals eerder aangegeven, een zeer grote drop-out bij de jongeren. 

Ondanks het gedifferentieerde aanbod slaagt men er niet in het verloop in deze groep tegen te 

gaan. Eén van de hiaten kan terug worden gevonden binnen de cultuur van de sportwereld en de 

steeds weer terugkomende dwang om te ‘presteren’. (de Knop & Buisman, 1999) 

Er wordt nog te weinig geluisterd naar de mening en ervaring van de kinderen. Men kan dan ook 

moeilijk afleiden wanneer het een geschikt moment is voor het individu om zich te specialiseren 

in een welbepaalde discipline. (de Knop & Buisman, 1999) 
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Een probleem dat de atletiekorganisatie reeds enkele malen mocht aanhoren, was de langdurige 

wachttijd en daarmee gepaard gaande beperkte beweging tijdens wedstrijden. Deze werden 

door veel jongeren dan ook als saai ervaren en dit leidde uiteindelijk tot een gedeeltelijke drop-

out bij de minder getalenteerde sporters. (de Knop & Buisman, 1999) 

c. Uitdagingen atletiekclubs 

o Drop-out 

Zoals onder de atletiek specifieke problematiek werd aangegeven, dienen de clubs rond elke 

discipline een gepaste cultuur op te bouwen om de sport voldoende aantrekkelijk te kunnen 

aanbieden. Een cultuur wordt door Hagendoorn (1986) omschreven als ‘het geheel van 

gewoonten en gedragingen van een bepaalde groep mensen, een systeem van regels, codes en 

symbolen voor de interpretatie van gedrag’. Enkele voorbeelden van cultuurbepalende aspecten 

binnen de sport zijn: wedstrijdgerichtheid, sociale leven binnen de club, professionalisering of 

vrijwilligersgerichtheid, individuele of teamsport, win-oriëntatie of progressie-oriëntatie en tot 

slot de deelculturen van elke specifieke discipline. (de Knop & Buisman, 1999) 

Wanneer men spreekt over een win-oriëntatie gaat men ervan uit dat het deelnemen aan 

wedstrijden en competities een centrale rol speelt. Een progressie-oriëntatie richt zich 

daarentegen meer op het verbreken van persoonlijke records. Een deelcultuur van een 

discipline ontstaat door specifieke trainingsplannen en de invloed van gespecialiseerde trainers. 

(de Knop & Buisman, 1999) 

 

o Focus: ontwikkeling en oriëntatie / specialisatie 

Een combinatie van progressie- en win-oriëntatie geeft een unieke toets aan de atletieksport. 

Enerzijds hebben de atleten als doel om hun persoonlijke prestaties te verbeteren, maar 

anderzijds wensen ze ook op wedstrijden prijzen te behalen en atleten binnen dezelfde categorie 

te verslaan. (de Knop & Buisman, 1999) 

Een progressie-oriëntatie is de ideale methode om ook de minder getalenteerde jongeren steeds 

opnieuw te motiveren en hen te laten genieten van de sport als ontspanning. Degene waarvoor 

winnen geen absolute must is, kunnen er zo ook hun voldoening uit halen. Jongeren die nog 

sterk ontwikkelen en snel hun individuele prestaties zien verbeteren, richten zich meer en liever 

op hun persoonlijk record dan de ouderen. Deze laatste groep richt zich, omwille van de 

algemene vertraagde vooruitgang, liever op het winnen van medailles. (de Knop & Buisman, 

1999) 

De keuze van vorm van prestatie moet steeds overgelaten worden aan de jonge atleten. 

Wanneer een club zich hierin begint te moeien, wordt het presteren gezien als iets dat ‘moet’ en 

niet meer als iets dat ze ‘willen’ en waarvoor ze intern gemotiveerd zijn. (de Knop & Buisman, 

1999) 
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De trainers mogen zeker niet alleen kijken naar de resultaten, maar dienen evenzeer de 

groeiprocessen in het oog te houden. (de Knop & Buisman, 1999) 

Jonge sporters dient men een ruim aanbod bewegingsvormen voor te schotelen. Het 

participeren aan trainingen staat op dat moment centraal. Deze groep moet steeds een grotere 

verantwoordelijkheid krijgen, aangezien dit zorgt voor een toenemende stimulans om hun 

prestaties te verbeteren. Kinderen zijn, in tegenstelling tot hun jongvolwassen collega’s, niet 

bezig met hun lichamelijke kunnen. Wanneer ze opgroeien, neemt die belangstelling toe en 

beseffen ze dat het steeds moeilijker wordt hun PR (persoonlijk record) te verbeteren. (de Knop 

& Buisman, 1999) 

Een atleet te vroeg laten specialiseren kan nefaste gevolgen hebben. De trainer dient per 

individuele atleet uit te maken wanneer die klaar is om zich te richten op één of een beperkt 

aantal discipline(s). Zolang ze hier niet klaar voor zijn, hebben ze meer baat bij een veelzijdige 

ontwikkeling in alle onderdelen. De basisvaardigheden moeten voldoende ontwikkeld zijn 

alvorens er wordt overgegaan naar specialisatie in een onderdeel. Een all-round-opleiding met 

extra aandacht voor een discipline is een ideale ontwikkelingsvorm in de atletiekwereld. (de 

Knop & Buisman, 1999) 

 

o Omgang jeugdatletiek 

Het is wellicht de taak van de atletiekbond en –verenigingen om een gepast aanbod te voorzien, 

zodat ook de doorsnee jonge atleten hun voldoening halen uit de sport. Deze differentiatie kan 

uiteindelijk leiden tot een verbeterde kwaliteit. (de Knop & Buisman, 1999) 

Het is noodzakelijk om bij het opstellen van een gepast jeugdbeleid de mening van de jongeren 

na te gaan. Dit kan zorgen voor probleem-oplossende of probleem-voorkomende aspecten en 

opnieuw bijdragen tot een verhoogde kwaliteit van de jeugdatletiek. (de Knop & Buisman, 1999) 

Men mag tot slot de nood aan een gezellige groepssfeer niet onderschatten binnen de 

sportwereld. Het is belangrijk voor jongeren dat er een aangenaam groepsgevoel aanwezig is. 

(de Knop & Buisman, 1999) 

Hoofdstuk 3: Het businessmodel 

Ondanks de opportuniteiten op de markt, nieuwe en innovatieve ideeën, goede bronnen en 

getalenteerde ondernemers loopt elke onderneming het risico om te falen. Vaak ligt een 

gebrekkig businessmodel, dat de organisatie moet aansturen, aan de basis van de opkomende 

problematiek. (Morris, Schindehutte, & Allen, 2005) 

Er bestaat geen algemeen aanvaarde definitie die het begrip ‘businessmodel’ beschrijft. Dit leidt 

al snel tot misvattingen omtrent het concept. Morris et al. (2005) onderscheiden drie 

categorieën waaronder de elementen van een businessmodel worden ondergebracht; een 
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economische, een operationele en een strategische categorie. De economische aspecten focussen 

zich op het genereren van winst. Hiervoor worden beslissingen genomen rond de bron van 

opbrengst, de prijsbepaling, de kosten, de marge en het verwachte verkoopvolume. ‘Een 

bepaling over hoe een organisatie geld verdient en duurzame winst genereert overheen de tijd’ 

is de definitie die Stewart en Zhao (2000) toekennen aan deze categorie. Op het operationeel 

niveau gaat men na wat de interne processen en nodige infrastructuur zijn om waarde te 

creëren. Mayo en Brown (1999) omschrijven dit proces als ‘het ontwerp van een onafhankelijk 

sleutelsysteem dat een competitieve organisatie creëert en behoudt’. De strategische categorie 

bevat elementen die zich richten op het ontwikkelen van een competitief voordeel en een 

duurzame werking. Men gaat op zoek naar informatie omtrent stakeholders, waardecreatie, 

differentiatie, visie en netwerken. Ze worden als de meest prominente elementen beschouwd. 

Vanuit deze theorieën kwamen Morris et al. (2005) tot volgende definitie van een 

businessmodel: ‘een businessmodel is een beknopte representatie van een intergerelateerde set 

van beslissingsvariabelen in het gebied van de verkoopstrategie, de architectuur en de economie 

die zich richt op het creëren van een duurzaam competitief voordeel in gedefinieerde markten’.  

Casadesus-Masanell en Ricart (2010) leggen in hun onderzoek de nadruk op het verschil tussen 

de strategie en het businessmodel van de onderneming. Ze stellen dat een businessmodel een 

reflectie is van de gerealiseerde strategie. Het bedrijf moet steeds nieuwe ontwerpen 

ontwikkelen indien ze een effectieve werking wensen te hanteren en een competitief voordeel 

willen behouden rekening houdend met de veranderende omgevingsfactoren. Deze elementen 

zijn onderhevig aan de invloeden van globalisatie, deregulering en technologische ontwikkeling. 

(Morris, Schindehutte, & Allen, 2005) 

1. De ontwikkeling van een businessmodel 

Morris et al. (2005) omschrijven in hun studie een gestandaardiseerd raamwerk voor de 

opbouw van een businessmodel. Op basis van administratieve doeleinden worden drie niveaus 

afgebakend; de basis (foundation), de bezitting (proprietary) en de regels (rules). Op elk niveau 

dient men zes algemene beslissingen te nemen. Onderstaand schema (tabel 4) schetst de 

algemene richtlijnen van dergelijk raamwerk. (Morris, Schindehutte, & Allen, 2005) (Stewart & 

Zhao, 2000) 

 

De onderzoekers Zott en Amit (2010) stellen dat de organisatie een activiteitensysteem dient te 

ontwikkelen. Hierin vindt men twee parameters terug; de ontwerpelementen en de 

ontwerpthema’s. De eerste parameter omvat de inhoud (de geselecteerde activiteiten), de 

structuur (een verband tussen de activiteiten) en de oorsprong (een beschrijving van de 

uitvoerders). De ontwerpthema’s kunnen worden opgedeeld in nieuwigheden (nieuwe 

activiteiten, nieuwe verbanden en nieuwe uitvoeringsmethoden), ‘lock-in’ (duurzame relatie 
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met derde partijen), complementariteit (bundel van activiteiten voor verhoogde waardecreatie) 

en efficiëntie (daling van de transactiekosten).  

 

 

2. De kritische succesfactoren van een businessmodel 

Binnen het model dient men ervoor te zorgen dat er een consistentie bestaat tussen de 

verschillende componenten, zowel intern als extern. Intern gaat men na of er een consistentie en 

versterking is tussen en binnen de zes beslissingselementen/subcomponenten in de 

onderneming. Elk element oefent een invloed uit op elkaar en wordt eveneens beïnvloed door de 

andere componenten. Op extern niveau focust men zich op de afstemming van het model op de 

omgevingsfactoren. (Morris, Schindehutte, & Allen, 2005) 

De ontwikkelaars dienen steeds na te denken over de elementen binnen het businessmodel (de 

inhoud, structuur en regels/gedragingen) die de architectuur vormen van het systeem en over 

de thema’s binnen het ontwerp (nieuwigheden, barrières, complementariteit en efficiëntie) die 

verwijzen naar de bronnen van de waardecreatie. (Zott & Amit, 2010) 

Tabel 4: Algemene richtlijnen van een gestandaardiseerd raamwerk voor de opbouw van een businessmodel 
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3. Sterktes van een businessmodel 

Een businessmodel geeft weer hoe een onderneming wordt geleid, hoe het waarde creëert voor 

de stakeholders en hoe de organisatie in verbinding staat tot de productmarkten. Zott en Amit 

(2010) stellen eveneens dat het ontwerp van een businessmodel tot stand komt vertrekkende 

vanuit het perspectief van een activiteitensysteem. Deze werking brengt vier algemene 

voordelen met zich mee. Allereerst zorgt een weergave van het activiteitensysteem voor een 

natuurlijk perspectief voor ondernemers en managers die instaan voor de opmaak van het 

businessmodel. Het is een interessante bron om beslissingen te nemen omtrent het al dan niet 

outsourcen van bepaalde activiteiten. Ten tweede zet een werking vanuit dit systeem het bedrijf 

aan tot een systematische en holistische manier van denken. Dit zorgt ervoor dat men minder 

neigt naar het nemen van geïsoleerde beslissingen. Ten derde laat een focus op de activiteiten 

het toe om assumpties uit de economische literatuur aan te nemen omtrent de transactiekosten. 

Tot slot brengt het heel wat mogelijkheden met zich mee voor een verdere theoretische 

ontwikkeling en verfijning van het businessmodel. Men wordt aangespoord na te denken over 

de sociale aspecten van de relatie tussen de gebruikers van het businessmodel, alsook de 

transactionele dimensie van hun relatie. (Zott & Amit, 2010) 

4. Zwaktes van een businessmodel 

Het creëren en gebruiken van een businessmodel brengt vier mogelijke problemen met zich 

mee. Ten eerste is het mogelijk dat de kernlogica steunt op gebrekkige of ongeteste assumpties 

over de toekomst. Men dient steeds goed na te gaan of impliciete en expliciete oorzaak-

gevolgrelaties ten gronde worden aangenomen. Een tweede probleem treedt op wanneer de 

kernlogica niet volledig wordt opgenomen in het ontwerp omtrent het creëren en vastleggen 

van de waarde. Aangezien een businessmodel als een reflectie van de strategische keuzes wordt 

gezien, dient men alle strategische beslissingen holistisch in overweging te nemen. Ten derde 

brengt het gebruik van dergelijk model het risico met zich mee dat de organisatie zich dusdanig 

focust op het creëren van waarde dat ze geen oog heeft voor het effectief verzamelen van het 

resultaat (in economische termen) van de gecreëerde waarde. Als laatste dient men steeds 

rekening te houden met de veranderende omgeving. Te vaak gaat men er vanuit dat een 

waardennetwerk zich onveranderd voortzet in de toekomst. (Shafer, Smith, & Linder, 2005) 

Een businessmodel geeft vorm aan de architectuur van een onderneming. Eenmaal het ontwerp 

echter tot stand is gekomen, ondervinden gebruikers vaak moeilijkheden in het aanpassen van 

het instrument. Dit is weliswaar/nochtans noodzakelijk indien men een competitief voordeel 

wenst te behouden en de concurrentie niet de mogelijkheid wil geven om hem te repliceren. 

(Teece D. , 2010) Het overnemen van een businessmodel kan men vermijden door systemen, 

processen en middelen op te nemen die moeilijk te kopiëren zijn. Men kan er eveneens voor 
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zorgen dat het voor buitenstaanders ongemakkelijk is om te verstaan hoe het instrument tot 

stand is gekomen en is geïmplementeerd. Andere ondernemingen zullen het gebruik ook niet 

overnemen indien er enige vorm van kannibalisatie nodig is of het slechts over een beperkte 

periode voordelen met zich meebrengt. (Teece D. J., 2009) 

5. Soorten businessmodellen 

a. Causal loop diagram 

In dergelijk model worden de keuzes en de daaruit voortvloeiende gevolgen gekoppeld door 

middel van pijlen. Men spreekt van een flexibele consequentie indien deze sterk beïnvloed 

wordt door de keuze die haar genereert.  Dit staat in schril contrast met een rigide consequentie. 

Businessmodellen genereren vaak ‘deugdzame cyclussen’. Deze bestaan uit feedbacklussen die 

bepaalde componenten bij elke herhaling versterken. (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010) 

b. RCOV model 

Het RCOV model gaat uit van het principe dat er drie elementen zijn die constant met elkaar 

interageren; grondstoffen en competenties, interne en externe organisatie en 

waardenproposities. Deze componenten staan in verbinding met elkaar in deugdzame cyclussen. 

(Bauwens, Hafner, & Laurent, 2012) 

c. Het model volgens Chesbrough en Rosenbloom VS. Teece 

In beide ontwerpen gaat men uit van een aantal elementen die een goed businessmodel zeker 

moet bevatten. Chesbrough en Rosenbloom (2002) hanteren volgende gedetailleerde en 

operationele definitie: de functies van een businessmodel bestaan uit het formuleren van de 

waardenpropositie, de identificatie van het marktsegment, het vastleggen van de structuur van 

de waardenketen, het schatten van de kosten en potentiële winst, het beschrijven van de positie 

van de onderneming in het waardennetwerk en het formuleren van de competitieve strategie. 

Deze benadering wordt eveneens door Teece (2010) gevolgd. Hij stelt dat al deze elementen 

interageren met elkaar en voortkomen uit de fundamentele vraag die door de strategen wordt 

gesteld, ‘hoe bouwt men een duurzaam competitief voordeel op?’. (Chesbrough & Rosenbloom, 

2002) (Teece D. , 2010) 

d. Het businessmodel canvas van Alex Osterwalder 

In het canvas van Alex Osterwalder vindt men alle facetten die invloed hebben op de negen 

bouwstenen van een businessmodel. Dit canvas vormt een leidraad om op een overzichtelijke 

manier een businessmodel op te stellen. Het is een handig instrument op een vlotte manier in te 

spelen op de steeds veranderende markt. Dit model wordt gebruikt als basis voor de uitwerking 
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van de resultaten van deze masterproef. Hieronder worden de negen bouwstenen kort 

toegelicht. (AgentschapOndernemen, 2014; Byaz, 2014).  

 

Waarde propositie (value proposition): Wat is de waarde die men levert aan de klanten met 

hun product/dienst? Er wordt een overzicht gegeven van de producten/diensten die waarde 

creëren voor een klantsegment. Waarom kiezen klanten voor deze onderneming boven de 

andere?  

- Wat heeft uw club te bieden aan de leden?  

 

Klantsegmenten (customer segments): Op welke klanten richt men de onderneming? Hoe 

worden de klanten opgedeeld in segmenten? Hoe gaat men de tevredenheid meten bij de 

klanten?  

- Welke mensen gaat men aantrekken naar de atletiekclub?  

 

Kanalen (channels): Hoe gaat men in contact komen met (potentiële) klanten? Hoe gaat men 

de verschillende producten/diensten bij de klanten brengen?  

- Op welke manier gaat men leden op de hoogte houden van de belangrijkste nieuwsfeiten 

en hoe gaat men nieuwe leden rekruteren?  

 

Klantrelaties (customer relationships): Klantrelaties moeten opgebouwd en onderhouden 

worden, hoe gaat het bedrijf/ de onderneming dit opbouwen en in stand houden?  

- Hoe gaat de club de atleet aantrekken en een duurzame relatie ontwikkelen?  

 

Kernprocessen (key activities): Wat zijn de belangrijkste activiteiten die het bedrijf 

onderneemt om te blijven bestaan. Hoe gaat er worden samengewerkt met de partners en met 

welke acties gaat men de klanten bereiken?  

- Welke activiteiten worden door de club georganiseerd?  

 

Kernmiddelen (key resources): De middelen die men nodig heeft om het aanbod te kunnen 

leveren, om de kernactiviteiten te kunnen uitvoeren.  

- Welke middelen heb je als club nodig om de activiteiten te kunnen organiseren?  

 

Strategische partners (key partners): Met wie wordt er samengewerkt om een goed 

draaiend(e) bedrijf/ onderneming uit te bouwen? Wie zijn de leveranciers en partners die 

hierbij een belangrijke rol spelen?  
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- Met welke interne en externe partners wordt er vanuit de club samengewerkt? Wie zijn 

de sleutelpersonen die van de club?  

 

Inkomstenstromen (revenu streams): Wat zijn de inkomststromen? Waar komen de 

inkomens vandaan?  

 

Kostenstructuur (cost structure): Wat zijn de kosten van de onderneming/ het bedrijf?  

 

 

Figuur 7: Voorbeeld van het Businessmodel canvas van Alex Osterwalder 
Bron: Agilier, 2002 
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Hoofdstuk 4: De onderzoeksvragen 

De meest voorkomende problematiek uit de bestudeerde literatuur en de verschillende aspecten 

uit het businessmodel ‘canvas’ van Osterwalder vormen de basis voor het opstellen van de 

onderzoeksvragen van deze masterproef.  

 

1. Huidige situatie 

a. Wat zijn de waargenomen sterktes van de Vlaamse atletiekclubs op verschillende 

niveaus? 

b. Wat zijn de waargenomen zwaktes van de Vlaamse atletiekclubs op verschillende 

niveaus? 

c. Wat zijn de verschillen en gelijkenissen tussen zwakke, sterke en groeiende 

atletiekclubs? 

d. Hoe zien de onderzochte Vlaamse atletiekclubs er uit volgens het businessmodel 

canvas van Osterwalder? 

i. Wat biedt de Vlaamse atletiekclub aan op de markt en wie zijn de klanten 

die hierin geïnteresseerd zijn? (value proposition & customer segments) 

ii. Van welke kanalen wordt gebruik gemaakt om het product en/of de 

dienst tot bij de verschillende klantsegmenten te bezorgen? (channels) 

iii. Wat zijn de belangrijkste inkomsten en kosten van de Vlaamse 

atletiekclubs en wat zijn de belangrijkste kernactiviteiten om deze 

inkomsten te bekomen? (revenu streams, cost structure & key activities) 

iv. Wat is er allemaal nodig om deze kernactiviteiten uit te voeren en wie 

zijn hun partners daarin? (key resources & key partners) 

v. Hoe wordt de relatie met de klanten behouden en hoe worden nieuwe 

klanten aangetrokken? (customer relationships) 

 

2. Organisatorisch 

a. Hoe ziet een ideaal organigram van de Vlaamse atletiekclub er uit? 

i. Raad van Bestuur 

ii. Dagelijkse Bestuur 

iii. Algemene Vergadering 

b. Welke initiatieven kunnen Vlaamse atletiekclubs ondernemen om trainers aan te 

trekken? 

c. Welke cursus moeten worden aangeboden opdat alle partijen in een Vlaamse 

atletiekclubs optimaal kunnen functioneren? 
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3. Sportief 

a. Wat is het aanbod van een ideale Vlaamse atletiekclub (per doelpubliek)? 

i. Voor de jeugd 

ii. Voor de recreant 

b. Welke preventieve activiteiten kan een Vlaamse atletiekclub ondernemen om 

drop-out te vermijden? 

i. Gericht op vijftien- à zestienjarigen 

ii. Gericht op studenten 

iii. Gericht op studerende topsporters 

4. Economisch 

a. Welke activiteiten genereren de voornaamste winsten bij de Vlaamse 

atletiekclubs? 

b. Welke initiatieven kunnen de Vlaamse atletiekclubs, eventueel in samenwerking 

met derde instanties, ondernemen om de kosten te minimaliseren? 

c. Welke initiatieven kunnen de Vlaamse atletiekclubs ondernemen om de winsten 

te maximaliseren/optimaliseren? 

5. Algemeen 

a. Wat zijn de algemene aspecten (afgeleid van beleidsplan) die elke Vlaamse 

atletiekclub moest vastleggen om een optimale basis uit te bouwen waarop een 

ideale werking kan steunen? 
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Deel 2: Rapportering onderzoeksresultaten 

Hoofdstuk 5: Inleiding onderzoek multiple case-studie 

1. Begrippen en variabelen 

Er zijn tal van definities om het begrip ‘case studie’ te omschrijven, maar het ultieme doel is om 

het verhaal neer te schrijven dat afgeschermd is van conclusies en interpretaties. (Zucker, 2009) 

Een onderzoek rond een gebeurtenis of een reeks aan elkaar gerelateerde gebeurtenissen met 

als doel om een beschrijving en verklaring te geven aan een zeldzaam verschijnsel waarin men 

zich interesseert. (Zucker, 2009) 

Een andere onderzoeker die zich heeft verdiept in het gegeven ‘case studie’ is Yin (2009). Hij vat 

het begrip samen in enkele kenmerken: men kan zowel een analyse uitvoeren op een individu 

als op een organisatie, de methode wordt vaak prospectief gebruikt en de data is in grote mate 

afkomstig van documentatie, archiefdocumenten, interviews en observaties. 

Donna M. Zucker (2009) beschrijft op haar beurt een ‘case studie’ als wetenschappelijk 

geschikt/bekwaam en basisbewijsmiddel voor professionele toepassing.  

In de onderzoeksmethodologie wordt het vaak als een kwalitatieve onderzoeksmethode 

beschouwd.  

Empirisch onderzoek start met het grondig uitzoeken van relevante literatuur, een hiaat 

ontdekken en vervolgens onderzoeksvragen opmaken om deze kloof te dichten. Deze 

onderdelen zijn van cruciaal belang voor de organisatie van het onderzoek en de opbouw van de 

theorie. (Eisenhardt & Graebner, 2007) 

Het ontwerp van een ‘case studie’ bevat vijf componenten: de onderzoeksvra(a)g(en), een 

suggestie, de onderzoekseenheden, een definiëring omtrent de link tussen de data en de 

suggesties en tot slot de criteria om de bevindingen te interpreteren. (Yin, 2009) 

Stake (1995) onderscheidt tal van stappen in het verloop van het onderzoek. De eerste omvat 

het vastleggen van de onderzoeksvragen, daarna volgt een dataverzameling, data-analyse en tot 

slot een interpretatie. Dergelijk protocol kan dienen als raamwerk voor het onderzoek en bevat 

alle essentiële elementen.  

Methode en analyse gebeuren simultaan in een case studie onderzoek. Hierbinnen kunnen drie 

fasen worden onderscheiden: beschrijving van de ervaring, beschrijving van het plan en de focus 

op de analyse. (Zucker, 2009) 
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Fase 1: Beschrijving van het plan  

In de eerste fase wordt voornamelijk de literatuur geconsulteerd. De onderzoeksvragen en de 

methoden worden aan het raamwerk gebonden. Het doel van het onderzoek kan worden 

opgedeeld in drie niveaus. Op het eerste niveau bevindt zich de symbolische doelstelling, de 

tweede omvat het doel van de mensen, dingen en evenementen dat kan variëren tussen 

verschillende personen en het laatste, op macro-niveau, omvat het doel van het geheel.  

(Burbank, 1988) 

Fase 2: Beschrijving van de ervaring 

In fase twee worden de vragen voor het eerste interview opgesteld. Deze dienen breed en los 

gestructureerd te zijn en moeten in de lijn liggen met de vooropgestelde onderzoeksvragen. De 

vragenlijst wordt aangevuld met een lijst van mogelijke bronnen van data. In deze fase wordt 

eveneens de literatuur onder de loep genomen voor het verzamelen van tal van definiëringen 

rond het onderwerp en voor het beter begrijpen van nieuwe data.  

Het is belangrijk dat alle data van verschillende bronnen in één geheel worden verzameld. Deze 

bronnen worden gelezen, samengevat en gestructureerd. Via dit achtergrondonderzoek komen 

talrijke ideeën naar voor. (Eisenhardt & Graebner, 2007) 

Fase 3: Focus op de analyse 

De generalisatie van de resultaten uit een case studie beperkt zich tot het fenomeen zelf of kan 

zich uitstrekken tot gelijkaardige types van verschijnselen. Focus op de geselecteerde details 

verhoogt de analyse en vergroot de helderheid van het doel.  

In deze fase kan de data gelinkt worden aan de suggestie en deze verklaren via vooropgestelde 

criteria. (Yin, 2009) 

Het gebruik van een extreme casus, een gemaakte casus en een normale casus maakt het 

mogelijk om een vergelijkende studie uit te voeren. (Yin, 2009). Sjoberg (1991) maakt eveneens 

gebruik van de termen ‘normale casus’ en ‘extreme casus’ om een vergelijkende studie uit te 

voeren. 

Stake (1995) focust zich op zijn beurt op een context specifieke of natuurlijke veralgemening.  

2. Een praktische toepassing 

Er zijn verschillende soorten case studies. Het type is afhankelijk van het onderzoeksdoel. Een 

instrumentele studie voorziet een inzicht in de kwestie, een intrinsieke studie wordt uitgevoerd 

om een dieper begrip te krijgen in een case en een collectieve studie richt zich dieper op een 

specifiek verschijnsel. (Stake, 1995) 

Het gebruik van meer dan één case kan zorgen voor het verzwakken van het belang en de 

betekenis van een individuele case (Sjoberg, Orum, & Feagin, 1991). Doch pleit Yin (2004) voor 
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het gebruik van ‘multiple-case studies’, aangezien deze een sterkere basis zouden vormen voor 

het opbouwen van een welbepaalde theorie.  

Yin (2004) raadt het gebruik van case studies aan bij het stellen van de vragen ‘hoe’ en ‘waarom’. 

Hij onderscheidt enkelvoudige case studies van meervoudige studies. Deze laatste categorie 

moet wel voldoen aan de voorwaarde dat elke case dezelfde resultaten voorspelt (literaire 

replicatie) of dat het tegengestelde resultaten oplevert omwille van voorspelbare redenen 

(theoretisch replicatie). (Lee, 2006) 

 

Een onderzoeker van een case studie kan worden beschreven als een schrijver van een biografie 

die zich focust op een fase of aspect van het leven van een individu (Stake, 1995). 

Over het algemeen verzamelen de onderzoekers polaire types om hun studie op uit te oefenen. 

Deze benadering bestaat erin dat extreme uitersten met elkaar worden vergeleken om makkelijk 

observeerbare contrasterende patronen te bekomen. Dit leidt tot het klaarblijkelijk erkennen 

van de centrale opbouw, relaties en focus van de besproken case. (Eisenhardt & Graebner, 2007) 

De onderzoeker moet steeds nagaan of zijn bevindingen valide zijn en de vooropgestelde 

procedures strikt wordt opgevolgd. De nauwkeurigheid van de procedure wordt nagegaan via 

de focus op de strategie die wordt gebruikt om de resultaten van de kwalitatieve data te 

generaliseren.  

Validiteit wordt onderverdeeld in enerzijds betrouwbaarheid en anderzijds authenticiteit of 

geloofwaardigheid. (Denzin & Lincoln, 2000)  

Er moet worden nagegaan of de processen consistent en stabiel zijn, zowel over de tijd als 

tussen de onderzoekers en methoden. (Miles & Huberman, 1994) 

Een inductieve onderzoeksmethode maakt het mogelijk om een raamwerk in een dusdanig 

specifieke context op te bouwen dat het belang van dergelijke theoretische opbouw onmiddellijk 

in het oog springt. Het gebruik van kwalitatieve data zorgt voor welbepaalde inzichten in sociale 

processen die niet kunnen worden verkregen met kwantitatieve gegevens. (Greenwood & 

Suddaby, 2006) 

Voordelen van een multiple-case studie zijn dat er mogelijkheden bestaan een vergelijking te 

maken die duidelijk schept of een fenomeen op zichzelf bestaand is in een specifieke 

omstandigheid of consistent terug te vinden is in gelijkaardige omstandigheden. (Eisenhardt K. 

M., Better stories and better constructs: the case for rigor and comparative logic, 1991) Het gebruik 

van desbetreffende methode levert gevarieerd empirisch bewijsmateriaal. Er is sprake van een 

preciezere alineëring van de gevalstudies en daar bijhorende relaties als gevolg van een 

accuratere definiëring en aangepast opgebouwd niveau van desbetreffende cases. (Brown en 

Eisenhardt, 1997) 
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Het gebruik van multiple-cases leidt tot een bredere exploratie en een gedetailleerdere 

uitwerking van de onderzoeksvragen. Zo zorgt het toevoegen van gevallen bij een enkele case 

voor een toename van de analytische sterkte en daarbij eveneens een grotere robuustheid, 

generaliseerbaarheid en testbaarheid. (Brown en Eisenhardt, 1997) 

Een nadeel echter kan zijn dat hoe meer gevalstudies worden betrokken hoe groter de 

complicaties die gepaard gaan bij het uitvoeren van een steekproef. De keuze zal minder 

gebaseerd zijn op de unieke aspecten van de case en meer afhangen van de bijdrage die ze levert 

tot het opbouwen van de gewenste theorie.   

Data die bekomen wordt uit het afnemen van interviews vormen vaak de primaire bron bij de 

opbouw van een case studie. Het is een zeer efficiënte manier om rijke, empirische informatie te 

verzamelen, voornamelijk wanneer het gaat om een zeldzaam en niet veelvoorkomend geval. 

Het gebruik van interviews kan echter ook leiden tot een ‘knee-jerk’ reactie; een automatische 

respons die een welbepaalde bias met zich kan meebrengen. Deze afwijking minimaliseren 

vormt een uitdaging voor de onderzoeker.  Vaak wordt daarom gebruik gemaakt van talrijke en 

alom wetende informanten die de focus vanuit verschillende standpunten kunnen bekijken. 

Deze kunnen worden gevonden binnen de organisatie op verschillende hiërarchische niveaus, 

functionele afdelingen, groepen en geografische locaties. Ook personen die buiten de organisatie 

staan kunnen een rijke bron aan informatie vormen. (Eisenhardt & Graebner, 2007) Betrouwbare 

data kan bekomen worden wanneer er gebruik gemaakt wordt van een combinatie van 

retrospectieve en huidige gevallen. De eerstgenoemden zorgen voor een hoger aantal bronnen 

en een diepere studie van de fenomenen. Huidige studies daarentegen maken een longitudinale 

verzameling mogelijk en draagt bij tot een doelgericht management proces. (Eisenhardt & 

Graebner, 2007) 

Het afnemen van interviews levert kwalitatieve data op die vragen beantwoordt over sociale 

ervaring, het ontstaan en de betekenis. (Gephart & Rynes, 2004) 

3. Gebruik case studie 

Het onderzoek in deze masterproef steunt op het gebruik van multiple case studies. Deze 

methode ligt voor de hand, aangezien de werking van de organisaties nog niet eerder werd 

onderzocht. Het afnemen van interviews is een inductieve methode die een diepe analyse van de 

organisaties mogelijk maakt. Zoals in bovenstaande tekst beschreven, werd allereerst een 

grondige literatuurstudie uitgevoerd als raamwerk van de volgende stap. Deze komt in het 

tweede deel aan bod, namelijk een uitvoerige beschrijving van de resultaten van de interviews. 

Het derde luik betreft een ‘focus op de analyse’. Hierin worden de uitkomsten gebruikt uit de 

vergelijkende studie om te kunnen overgaan tot een ‘natuurlijke veralgemening’ en een 

samenvattend document.  
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Hoofdstuk 6: Resultaten 

1. Populatie en steekproef 

Er werden in functie van deze masterproef drie belanghebbende doelgroepen bevraagd. In dit 

onderdeel wordt besproken op welke wijze en op basis van welke criteria deze clubs en 

personen zorgvuldig werden geselecteerd. 

Bij aanvang van het onderzoek werd naar alle Vlaamse atletiekclubs een e-mail gestuurd met het 

verzoek een algemene vragenlijst in te vullen in functie van onze masterproef. 

(VlaamseAtletiekLiga, 2014) Via deze bevraging kon een beeld worden opgemaakt omtrent de 

financiële en sportieve aspecten binnen hun sportclub. Een lijst met zestien respondenten werd 

vervolgens voorgelegd tijdens een samenkomst met Paula Vanhoovels, directeur sport en Owen 

Malone, jeugd- en recreatiesportcoördinator, van de VAL. Hieruit werden vier clubs geselecteerd 

die naar hun mening het meest konden bijdragen tot het onderzoek, met name ALVA, AVR, VITA 

en AC ZELE.   

Uit de interviews, afgenomen bij bovengenoemde Vlaamse atletiekclubs, bleek de drop-out bij 

vijftien- en zestienjarige jongeren een veel voorkomend knelpunt te zijn. Een diepere bevraging 

bij deze doelgroep drong zich bijgevolg op. Er werden twee middelbare scholen gecontacteerd 

met het verzoek een korte enquête af te nemen bij de scholieren uit de tweede graad, derde en 

vierde middelbaar. De respectievelijke scholen, het O.L.V.-College te Oostende en het Sint-

Vincentiusinstituut te Dendermonde, reageerden positief op deze vraag. 

Uit gesprekken met medestudenten en Prof. B. Clarysse bleek dat het tot op vandaag moeilijk is 

om hogere studies te combineren met aanhoudende sportbeoefening. Dit knelpunt manifesteert 

zich nog meer tijdens de studentenperiode van een topsporter.  Om deze aspecten van nader bij 

te kunnen onderzoeken, werd besloten om verschillende partijen hieromtrent te bevragen. Prof. 

dr. Lenoir, voorzitter van de werkgroep topsport en studies, diende een beter beeld te geven 

over de faciliteiten die de UGent aanbiedt aan topsporters die studeren binnen het instituut. De 

bevraging van drie topsporters had als doelstellingen: kennis te krijgen over hoe deze doelgroep 

de combinatie topsport en hogere studies ervaart, wat volgens hen momenteel tekorten zijn 

binnen het systeem en welke aanbevelingen ze hebben voor de toekomst.  

Een uitgebreide voorstelling van de geïnterviewde clubs (ALVA, AVR, VITA en ZELE), bevraagde 

scholen, de voorzitter van de werkgroep Topsport & Studie Ugent en de drie topsportstudenten 

is opgenomen in bijlage 1.  
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2. Gegevensverzameling 

a. De Vlaamse atletiekclubs 

Gegevensverzameling voor dit onderzoek werd gedaan op basis van interviews. Deze werden op 

voorhand opgesteld zodat iedereen dezelfde vragen kon beantwoorden en de interviews volgens 

een vast stramien verliepen (zie bijlage 2). Per club werden er vijf à zes mensen geïnterviewd, 

namelijk bestuursleden (voorzitter en/of secretaris), de penningmeester, een recreatief atleet, 

een competitief atleet, een trainer en een vrijwilliger. Door met deze verschillende mensen te 

praten kon er een volledig beeld gevormd worden van de club op verschillende niveaus.  

Per club werd er een mail gestuurd naar het secretariaat. Vervolgens hebben zij de 

contactgegevens doorgegeven van personen die zeker bereid waren mee te werken. Via mail 

werd een afspraak vastgelegd wanneer het interview kon doorgaan. Tijdens dit gesprek werden 

korte aantekeningen bijgehouden om nadien de antwoorden uitgebreid te kunnen 

neerschrijven. Zo kon en kan er nog steeds op elk moment teruggegrepen worden naar deze 

gesprekken.  

De bestuursleden staan aan het hoofd van een club. Zij zorgen voor de algemene organisatie en 

bewerkstelligen een goed functioneren. De verantwoordelijkheden die onder andere tot hun 

takenpakket behoren zijn trainers en sponsors zoeken, leden inschrijven en wedstrijden 

organiseren.  

De trainers kunnen gezien worden als de werknemers van de club. Ze hebben de 

verantwoordelijk over een groep atleten die ze moeten begeleiden en ondersteunen op 

trainingen en wedstrijden.  

Elke club heeft leden nodig. Deze kunnen binnen een atletiekclub opgedeeld worden in twee 

groepen, namelijk de competitieve en recreatieve atleten. De eerste categorie bevat iedereen die 

meedoet aan wedstrijden en dus nood heeft aan een officieel startnummer van de VAL. 

Recreatieve atleten kunnen weliswaar ook deelnemen aan wedstrijden, maar dit aanbod beperkt 

zich tot stratenlopen. Hiervoor krijgt men een nummer op de wedstrijd zelf.  

Tot slot is de aanwezigheid van de vrijwilligers zeer belangrijk voor het bestaan van een club. 

Elke organisatie vereist hun medewerking. Het is dan ook van groot belang dat de club hen 

tevreden houdt.   

b. De middelbare scholen 

Het idee om een doorgedreven bevraging uit te voeren bij vijftien à zestienjarige scholieren 

kwam voort uit de aangegeven problematiek van drop-out in desbetreffende groep waarmee de 

Vlaamse atletiekclubs doorgaans te kampen hebben (zie bijlage 3). Het doel bestond er enerzijds 

uit na te gaan welk aandeel van de scholieren aan sport doet, wat het niveau is van deze 

sportbeoefening, of men deze al dan niet in clubverband beoefent en wat hun voornaamste 
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motieven zijn om verder te gaan in deze sport. Hieruit dienden ideeën voort te vloeien over hoe 

een sportclub bestaande leden het best kon behouden door in te spelen op de voornaamste 

motieven.  

Anderzijds werd bij de niet-sportbeoefenaars nagegaan of ze in het verleden al dan niet hadden 

gesport, wat de voornaamste redenen zijn dat men deze vrijetijdsbesteding heeft stopgezet of 

nooit heeft aangevangen en wat voor hen een motivatie zou zijn om (terug) te beginnen sporten. 

Hieruit moest worden afgeleid hoe een club, met specifieke initiatieven, nieuwe leden kon 

aantrekken. Verder diende het ook aan te geven hoe een drop-out kon worden vermeden door in 

te spelen op de negatieve motieven voor het stopzetten van deze hobby. 

c. De voorzitter van de werkgroep Topsport & Studie UGent en drie topsporters 

Om een beter beeld te krijgen over hoe de combinatie topsport en studie wordt ervaren en 

onsteund, werd een doorgedreven bevraging uitgevoerd bij twee betrokken partijen. Enerzijds 

betreft dit de  voorzitter van de werkgroep Topsport & Studies, anderzijds gaat het om drie (ex)-

topsporters die na hun middelbare studies een hogere opleiding hebben aangevat.  

Het gesprek met Prof. dr. Lenoir diende een idee te geven over de faciliteiten die de UGent 

aanbiedt aan de student om het mogelijk te maken binnen bepaalde termijn een universitair 

diploma te behalen en ondertussen zijn/haar sport op topniveau verder te zetten (zie bijlage 4). 

Er werd meer informatie gevraagd over het aantal en de evolutie van de studenten met een 

topsportstatuut. Er werd nagegaan wat zowel de sterktes en privileges als de zwaktes en 

tekorten zijn binnen het huidige systeem. Prof. dr. Lenoir kreeg eveneens de mogelijkheid aan te 

geven hoe men deze gunstregeling, in ideale omstandigheden, zou kunnen perfectioneren.  

De bevraging bij de topsporters ging na hoe de (ex)-atleet de combinatie met zijn topsport en 

enerzijds middelbare, anderzijds hogere studies heeft ervaren (zie bijlage 5). Er werd nagegaan 

of hij genoten heeft van een specifieke begeleiding, wat volgens hem de sterktes en/of zwaktes 

zijn aan het huidige systeem en welke initiatieven zouden kunnen bijdragen aan een 

optimalisering van het topsportstatuut en de hiermee gepaard gaande aangeboden faciliteiten.  
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3. Gegevensanalyse 

a. De Vlaamse atletiekclubs 

ALVA  

Tabel 5: Osterwalder canvas de club  ALVA 

 

AVR 

Tabel 6: Osterwalder canvas voor de club AVR 

 

 

ALVA	

Strategische	Partners	
	
Interne:		
Trainers		
Leden		
Ouders		
Bestuur		
Vrijwilligers		
	
Externe:	

Sponsors	
VAL	
EA		
Andere	clubs	
Stad		
Medeorganisatoren	
Dendercriterium	en	
Vredesloop	
	

Kernprocessen	
	
Trainingen	
Vredesloop	
English	meeting	
Start	to	Run	
Fun	atletiek		
	
	

Waarde	propositie	
	
Begeleiding	aan	alle	atleten	
Gebruik	accommodatie	en	
materiaal	
Vriendschap	–	groepsband			
Brede	ontwikkeling	jeugd		
Deelname	wedstrijden	
Nummer	VAL	
Verzekering	

Trainers		
Start	to	Run	(op	
verantwoorde	manier	
starten	met	lopen)		
	
	
	
	

Klantrelaties		
	
Leuke	sfeer		
Leden	motiveren:	criterium	
Sociale	activiteiten		
Persoonlijk	contact	met	
atleten	
S2R	en	fun	atletiek	op	zelfde	
moment		
Goede	doel		

Klantsegmenten		
	
Jeugd:	kinderen	die	een	
brede	ontwikkeling	willen	
hebben	en	buiten	willen	zijn		
Competitie:	mensen	die	
competitie	willen	doen,	
nieuwe	uitdagingen	
aangaan,	records	willen	
verbreken	

Joggers:	mensen	die	onder	
begeleiding	en	in	groep	
willen	lopen/trainen		
Start	to	Runners:	mensen	die	
op	verantwoorde	manier	
willen	beginnen	sporten		
Jonge	gezinnen:	S2R	en	fun	
atletiek	op	zelfde	moment	
geven		

Kernmiddelen	
	
Piste/Locatie	

Geld		
Vrijwilligers		
Materiaal	
Trainers	
	

	

Kanalen		
Website	
Sociale	media		

Nieuwsbrief	
	

kostenstructuur	
	

Trainers		
Materiaal		
Huur		
Kosten	VAL		
Sociale	activiteiten	
	
	
	

Inkomstenstromen		
	

Lidgeld		
Subsidies	
Sponsoring		
Eetfestijn	
Taartenslag	
Eigen	wedstrijden	à	English	Meeting		
Spaghetti	avond	(om	de	2	jaar)		

	

AVR	

Strategische	Partners	
	
Interne:		
Trainers		
Leden		
Ouders		
Bestuur		
Vrijwilligers		
	
Externe:	

Sponsors	
VAL	
Andere	clubs		
Stad		
Medeorganisatoren	
Crosscup	en	Rubenscup	
Trainers	en	atleten	
polsstokbank		
	

Kernprocessen	
	
Trainingen	
Crosscup	
Westlaanrun	
Start	to	Run	
AVT	vijfkamp	
Rubenscup	
	
	

Waarde	propositie	
	
Begeleiding	aan	alle	atleten	
Gebruik	accommodatie	en	
materiaal	
Vriendschap	–	groep			
Brede	ontwikkeling	jeugd		
Deelname	wedstrijden	
Nummer	VAL	
verzekering	

Trainers	(ook	voor	joggers)	
Start	to	run	(op	
verantwoorde	manier	
starten	met	lopen)		
	
	
	

Klantrelaties		
	
Leuke	sfeer	(iedereen	
belangrijk,	ook	de	traagste	
lopers)	
Leden	motiveren:	criterium	
Sociale	activiteiten		
Persoonlijk	contact	met	
atleten	
	

	

Klantsegmenten		
	
Jeugd:	kinderen	die	een	
brede	ontwikkeling	willen	
hebben	en	buiten	willen	zijn		
Competitie:	mensen	die	
competitie	willen	doen,	
nieuwe	uitdagingen	
aangaan,	records	willen	
verbreken	

Joggers:	mensen	die	onder	
begeleiding	en	in	groep	
willen	lopen/trainen		
Start	to	Runners:	mensen	die	
op	verantwoorde	manier	
willen	beginnen	sporten		
	

Kernmiddelen	
	

Piste/locatie	
Geld	
Vrijwilligers		
Materiaal		
Trainers		

	

Kanalen		
	

Website	
Sociale	media		
	
	
	

	

kostenstructuur	
	

Trainers		
Materiaal		
Huur		
Kosten	VAL		
Sociale	activiteiten	
	
	
	

Inkomstenstromen		
	

Lidgeld		
Subsidies	
Sponsoring		
Randactiviteiten	
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VITA 

Tabel 7: Osterwalder canvas voor de club VITA 

 

ZELE 

Tabel 8: Osterwalder canvas voor de club ZELE 

 

 

Figuren 6-9 geven de Osterwalder canvas modellen weer voor de vier geïnterviewde clubs. In 

bijlage 6 worden de verschillende elementen uitgebreid besproken.  

VITA	

Strategische	Partners	
	
Interne:		
Trainers		
Leden		
Ouders		
Bestuur		
Vrijwilligers		
	
Externe:	

Sponsors	
VAL	
Andere	clubs		
Stad		
Medeorganisatoren	
Dendercriterium	en	Oost-
Vlaams	criterium	
	

Kernprocessen	
	
Trainingen	
Indoor	
Memorial	Rasschaert	
Piste	(10	–	15	per	jaar)	
Start	to	Run	
Eetfestijn	
BBQ	
	

Waarde	propositie	
	
Begeleiding	aan	alle	atleten	
Gebruik	accommodatie	en	
materiaal	
Vriendschap	–	groepsband			
Brede	ontwikkeling	jeugd		
Deelname	wedstrijden	
Nummer	VAL	
Verzekering	

Trainers	
Start	to	run	(op	
verantwoorde	manier	
starten	met	lopen)		
Doorstroom:	jezelf	
ontdekken,	sterktes	
ondervinden.	
	
	

Klantrelaties		
	
Leuke	sfeer		
Leden	motiveren:	criterium	
Sociale	activiteiten		
Persoonlijk	contact	met	
atleten	
Kansenpas		
		

Klantsegmenten		
	
Jeugd:	kinderen	die	een	
brede	ontwikkeling	willen	
hebben	en	buiten	willen	zijn		
Competitie:	mensen	die	
competitie	willen	doen,	
nieuwe	uitdagingen	
aangaan,	records	willen	
verbreken		

Joggers:	mensen	die	onder	
begeleiding	willen	
lopen/trainen	en	in	groep		
Start	to	Runners:	mensen	die	
op	verantwoorde	manier	
willen	beginnen	sporten		
Kansarmen:	Door	middel	van	
de	kansenpas,	hen	ook	een	
kans	geven	om	sport	te	
kunnen	doen.		
	

Kernmiddelen	
	
Piste/locatie	

Geld	
Vrijwilligers		
Materiaal		
Trainers		
	

Kanalen		
	
Website	

Sociale	media		
	

kostenstructuur	
	
Trainers		
Materiaal		
Huur		
Kosten	VAL		
Sociale	activiteiten:	etentje	vrijwilligers		
Memorial	Rasschaert		
	

Inkomstenstromen		
	
Lidgeld		
Subsidies	
Sponsoring		
Randactiviteiten:	Eetfestijn,	BBQ	
Eigen	wedstrijden:	Indoor	
Ledenbijdrage			
		

	

ZELE	

Strategische	Partners	
	
Interne:		
Trainers		
Leden		
Ouders		
Bestuur		
Vrijwilligers		
	
Externe:	

Sponsors	
VAL	
Andere	clubs		
Gemeente	
Medeorganisatoren	waas	
district	kampioenschap	en	
Oost-Vlaams	criterium	
Trainers	andere	clubs		
	

Kernprocessen	
	
Trainingen	
WDK	
Memorial	Falco	Christiaens		
Limitsmeet	
1000	van	ZELE	
Start	to	Run	
Eetfestijn	
	

Waarde	propositie	
	
Begeleiding	aan	alle	atleten	
Gebruik	accommodatie	en	
materiaal	
Vriendschap	–	groep			
Brede	ontwikkeling	jeugd		
Deelname	wedstrijden	
Nummer	VAL	
Verzekering	

Trainers	(ook	voor	joggers)	
Start	to	run	(op	
verantwoorde	manier	
starten	met	lopen)		
	
	
	

Klantrelaties		
	
Leuke	sfeer		
Leden	motiveren:	criterium	
Sociale	activiteiten		
Persoonlijk	contact	met	
atleten	
Kansenpas		
		

Klantsegmenten		
	
Jeugd:	kinderen	die	een	
brede	ontwikkeling	willen	
hebben	en	buiten	willen	zijn		
Competitie:	mensen	die	
competitie	willen	doen,	
nieuwe	uitdagingen	
aangaan,	records	willen	
verbreken	

Joggers:	mensen	die	onder	
begeleiding	en	in	groep	
willen	lopen/trainen		
Start	to	Runners:	mensen	die	
op	verantwoorde	manier	
willen	beginnen	sporten		
	

Kernmiddelen	
	
Piste/locatie	

Geld	
Vrijwilligers		
Materiaal		
Trainers		
	

Kanalen		
	
Website	

Sociale	media		
Nieuwsbrief		
Gemeentekrant		

kostenstructuur	
	
Aanschaf	investeringsgoederen	
Huur	en	huurkosten	
Onderhoud	en	herstellingen	
diverse	aankopen,	leveringen	en	soortgelijke	
Betaalde	vergoeding	en	vergoedingen	in	natura	aan	derden	
Reclame,	publiciteit	en	promotie		
Diverse	belastingen	en	taksen		
Financiële	kosten		
	

Inkomstenstromen		
	
Lidgeld		
Inschrijvingsgelden	
Inkomgelden		
Sponsoring		
Opbrengsten	uit	activiteiten	(speciale	acties)	
Opbrengsten	kantine	
Opbrengsten	sportorganisaties		
Financiële	inkomsten		
Subsidies		
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b. De middelbare scholen 

 

Grafiek 1: Niet sporters: De sporten die men in het verleden uitoefende 

 

 

Grafiek 2: Niet sporters: Voornaamste redenen waarom zij sportbeoefening stopgezet hebben 
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Grafiek 3: Niet sporters: Redenen waarom zij terug aan sportbeoefening zouden beginnen 

 

 

 

Grafiek 4: Sporters: Meest beoefende sporten 
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Grafiek 5: Sporters: Duur van de sportbeoefening 

 

 

 

Grafiek 6: Sporters: Niveau van de sportbeoefening 
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Grafiek 7: Sporters: Wel of niet sporten in georganiseerde context  

 

 

 

Grafiek 8: Sporters: Voornaamste redenen waarom zij aan sport doen 
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Grafiek 9: Sporters: Welke sporten men in het verleden heeft stopgezet 

 

 

Grafiek 10: Voornaamste redenen waarom zij deze sporten stopgezet hebben 
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Grafiek 11: Sporters: Motivaties om deze stopgezette sporten te hervatten 

Uit bovenstaande grafieken kan worden afgeleid dat leerlingen uit de tweede graad over het 

algemeen veel aan sport doen. De voornaamste redenen hiervoor zijn het feit dat ze het leuk 

vinden, het belangrijk achten om een goede gezondheid op te bouwen en het als een goede 

ontspanning ervaren. Stopzetting van het sporten gebeurt voornamelijk omwille van 

tijdsgebrek. Dit kan het gevolg zijn van overvloedig schoolwerk of omdat ze andere aspecten, 

zoals weggaan met vrienden, als prioriteit beschouwen. In bijlage 7 wordt elke grafiek 

afzonderlijk besproken.  

c. De voorzitter van de werkgroep Topsport & Studie UGent en drie topsporters 

Prof. Dr. Lenoir 

Zo’n 220 studenten maken momenteel gebruik van het topsportstatuut, dit is overheen de jaren 

weinig veranderd. Dit statuut houdt vooral in dat studenten niet verplicht aanwezig moeten zijn 

in de les en examens kunnen verleggen indien dit nodig zou zijn en de professor van dat vak 

hiermee akkoord gaat. Ook kan men gebruik maken van de faciliteiten die de UGent ter 

beschikking stelt. Men rekent er vanuit de instelling wel op dat de topsporters deelnemen aan de 

‘universitaire kampioenschappen’.  

De grootste zwakte van het systeem is de gebrekkige communicatie tussen de 

onderwijsinstelling en de trainers van de atleten. Om een goede combinatie tussen studie en 

topsport te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat er een nauw contact is tussen beide partijen. 

Samen kunnen ze streven naar een optimale afstemming. 
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Lander Balcaen 

Lander heeft ervoor gekozen om zijn studies af te werken aan de VUB. Hij stapte over op deze 

instelling omwille van de grotere flexibiliteit binnen het topsportstatuut. Hij koos voor de 

opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen. Deze bevat veel sportvakken 

waar een topsporter aan de VUB vrijstelling voor kan krijgen. Hij vindt dat de universiteit 

topsport-studenten persoonlijker moet begeleiden. Dit zou bijdragen tot een vlotter verloop van 

de studieperiode.  

Davy Thielens 

Davy koos, net zoals Lander, om zijn studies Lichamelijke Opvoeding en 

Bewegingswetenschappen te voltooien aan de VUB. Bij hem kwam de sportbeoefening echter 

altijd op de tweede plaats, aangezien naar zijn mening atletiek geen financiële zekerheid kon 

bieden in de toekomst. Davy kon rekenen op een flexibele begeleiding door een plaatselijke 

trainer. Deze stelde tien trainingen op per week die hij naar eigen beschikbaarheid diende af te 

werken. Volgens hem is de combinatie topsport en studie qua tijdsbesteding voor de 

atletieksport zeker haalbaar. De grootste moeilijkheid bevond zich voor hem voornamelijk in de 

vele uren sport die hij in functie van de opleiding moest beoefenen. Het volgen van een puur 

theoretische richting zou volgens hem samengaan met een grotere haalbaarheid van slagen.  

Thomas Van Der Plaetsen 

Thomas maakte de keuze om zijn studies dichter bij zijn thuis af te leggen, namelijk aan de 

Hogeschool Gent. De enige ‘goodwill’ die hij verwachte van de professoren was de mogelijkheid 

om examens te verplaatsen en om gewettigd afwezig te zijn tijdens verplichte lessen. Naarmate 

hij verder studeert, stellen de leerkracht zich steeds flexibeler op.  

De grootste zwakte die hij ondervindt, is de verdeelde ondersteuning van de topsporters, 

waarbij slechts een kleine geldbijdrage wordt voorzien voor beloftevolle sporters die hogere 

studies aanvatten. De financiële ondersteuning waarvan men kan genieten, wordt aangeboden 

door de overheid en niet door de universiteiten en hogescholen. De invoering van een NCAA 

systeem zou volgens Thomas dan ook beter zijn, maar hij vreest dat de Belgische sportmarkt 

hiervoor te beperkt is.  

 

Hierboven worden de voornaamste stellingen weergegeven die in de reacties aan bod kwamen. 

De uitgebreide toelichting van de gesprekken met de voorzitter van de werkgroep Topsport en 

Studie UGent en de drie topsporters bevindt zich in bijlage 8.  
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4. Bespreking en interpretatie resultaten 

a. De Vlaamse atletiekclubs 

Aan de hand van de interviews met de verschillende clubs werd nagegaan wat zij zelf als 

sterktes en zwaktes ervaren. Deze worden per club uitvoerig besproken om een vergelijkende 

studie te kunnen opmaken.  

ALVA 

Tabel 9: Sterktes en zwaktes van de club ALVA 

 

Twee zwaktes die vaak werden aangehaald, waren de beperkte communicatie en de 

beschikbaarheid over een klein bestuur. Deze laatste bestaat slechts uit twaalf personen, 

waaronder enkele sterke koppen die de grote verantwoordelijkheden dragen. “De club steunt 

slechts op enkele mensen, mochten deze wegvallen zou de volledige organisatie in elkaar vallen.” 

Deze stelling werd door een bevraagd lid aangehaald. Door de beperkte bemanning is elke 

functie met de hieraan gekoppelde taken van cruciaal belang en het zou bijgevolg onmogelijk 

zijn om met iemand minder te functioneren. Er is dus weinig tot geen manoeuvreerruimte. Een 

vrijwilliger zei hier omtrent: ‘’Wanneer iemand van het bestuur zou stoppen, zou deze vervangen 

moeten worden door drie à vier personen om alle taken te kunnen vervolledigen. Zo heb je 

bijvoorbeeld Geert De Brouwer, hij leeft voor de club.’’ Het is zeer belangrijk dat iedereen zich 

goed en gewaardeerd voelt.  

Op gebied van communicatie kan de club, voornamelijk volgens de trainer en de 

penningmeester, nog heel wat groeien en verbeteren. De trainer verwijst met deze opmerking 

vooral naar zijn eigen werkmethode. Op het moment dat het interview werd afgenomen, werd 

een korte termijn-communicatie naar de ouders toe gebruikt. Deze werking wordt aangepast 

aan de hand van een systeem waarmee er wordt gezorgd dat zowel persoonlijke als 

onpersoonlijke informatie moet worden overgebracht aan de ouders. Andere externe 

communicatiebronnen, zoals de nieuwsbrief, dient de club eveneens te herwerken om een 

optimaal effect te verkrijgen. De informatie wordt op regelmatige basis verspreid, maar de 
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respons blijft eerder beperkt. De interne communicatie daarentegen verloopt, met dank aan de 

open sfeer, wel volgens de verwachtingen. Iedereen krijgt de kans zijn/haar inbreng te leveren. 

Eén van de sterke punten van de club is de grote aanwezigheid van de atleten op de 

verschillende evenementen en wedstrijden uit de buurt. Dit heeft een grote positieve impact op 

de zichtbaarheid voor de sponsors. Verder heerst er naar eigen zeggen een goede sfeer en 

bestaan er hechte vriendschapsbanden binnen de club. De deelname aan de RopaRun vorig jaar 

heeft op een goede manier bijgedragen tot deze sterkte. Dit is een aflossingswedstrijd van Parijs 

naar Rotterdam in functie van het goede doel. In het kader van dit aspect werd volgende 

opmerking aangehaald: “Er worden ook veel activiteiten buiten de club georganiseerd zoals reizen, 

wandelingen, carnaval, enz.. Dit gebeurt in clubverband, maar staat los van het sportgebeuren. 

Deze voorzieningen worden minder teruggevonden in andere clubs. Ook de deelname aan de 

RopaRun heeft veel positieve feedback gekregen en bijgedragen tot een groter groepsgevoel.”.  

De onderlinge afstemming van de verschillende partijen in de organisatie en hun al dan niet 

vriendschappelijke omgang met elkaar zijn de laatste sterke punten die worden vermeld. Deze 

breiden zich bij de trainer uit tot een dichte relatie met de ouders. Dit zorgt voor een trouw 

engagement en een vrijwillige bijdrage aan een goede sfeer door elke betrokkene.  

AVR  

Tabel 10: Sterktes en zwaktes van de club AVR 

 

Een zwakte die in alle interviews werd aangehaald, was het tekort aan beschikbare trainers. Het 

bestuur is van mening dat voor elke discipline een opgeleide en/of ervaren trainer moet worden 

voorzien. Deze beperking leidt ertoe dat de club een goede opvolging van atleten niet voor 100% 

kan garanderen. De grote omvang van de groepen maakt een voldoende individuele opvolging 

en begeleiding onmogelijk.  

In deze organisatie is het bestuur eveneens van mening dat ze over te weinig bestuursleden 

beschikken. Iedereen vervult binnen dit team een cruciale en onmisbare rol. De nodige 

opvolgers vinden voor de oudere generatie is een zeer belangrijk knelpunt. Hier tijdig een 

oplossing voor zoeken is zeker een noodzaak die op korte termijn moet gebeuren opdat de 
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huidige bestuursleden voldoende tijd zouden hebben om hun kennis en ervaring door te geven 

aan de jongere generatie. Dit zou wel voor spanningen kunnen zorgen, vermits de ouderen vaak 

een andere werking gebruiken dan de jongeren. Dit aspect is momenteel eerder een bedreiging, 

maar zal zich omzetten in een zwakte als ze niet tijdig wordt aangepakt.  

Het feit dat AVR als kleine club steeds met veel leden vertegenwoordigd zijn op wedstrijden 

ervaren ze als een sterkte. Er heerst een sterke groepsband. Deze wordt onder andere 

bewerkstelligd doordat alle trainers aan iedereen training geven. Enkel de benjamins 

beschikken over een vaste begeleider. Tussen de trainers heerst er geen competitiegevoel en 

vindt er over het algemeen een goede samenwerking plaats. De recreatieve en competitieve 

atleten hebben eveneens respect voor elkaar en houden onderling rekening met de vaste 

trainingsuren waarop groepen voorrang krijgen. Om de sociale contacten te onderhouden 

worden er voor de atleten tot en met de categorie scholieren surprise trips en andere 

randactiviteiten georganiseerd. Een tweede sterkte bevindt zich in de bekwaamheid van de 

trainers. Deze worden actief opgevolgd door de organisatie. “Willy Ligneel is de hoofdtrainer. 

Lucien Neyrinck (trainer A) en Christ Doom zijn ook een heel bekwame trainers. Zij volgen allemaal 

veel opleidingen en zijn er dagelijks mee bezig. Ze gaan op een goede manier om met de atleten, 

leggen hen geen druk op en gaan hen tot niets forceren. Hun doel is vooral om het teamgevoel hoog 

te houden.” Hieruit kan worden afgeleid dat het teamgevoel als belangrijker wordt ervaren dan 

het presteren. 

Een laatste sterk punt bestaat er uit dat men na een sessie Start to Run kan aansluiten bij de 

categorie joggers. Men kan verder opbouwen naar tien kilometer of de huidige afstand 

onderhouden.  

  



52 
 

VITA 

Tabel 11: Sterktes en zwaktes van de club VITA 

 

Aangehaalde zwaktes binnen VITA zijn onder andere de communicatie met en de onderlinge 

relaties tussen de trainers. Hun karakterkenmerken stemmen niet overeen en dit bemoeilijkt de 

opbouw van een goede verstandhouding. Uit vrees dat de huidige trainers zouden afhaken, durft 

het bestuur hier niet voldoende tegen in te gaan. 

De trainer haalt als zwakte aan dat het niet mogelijk is een professionele carrière te combineren 

met een fulltime ‘job’ als trainer in de atletiek. 

Een derde aspect waaraan men moet werken is de onstabiele structuur waardoor een efficiënte 

werking van de trainers en bestuursleden wordt bemoeilijkt. De clubwerking steunt op twee à 

drie personen van wie de functies en bijdragen onmisbaar zijn. 

Een sterk punt van VITA is de mogelijkheid tot het gebruik maken van de kansenpas. Hierbij 

wordt 50% van het inschrijvingsgeld betaald door OCMW, 25% door de club en 25% door de 

persoon zelf. Men vindt dat sport een algemeen recht moet zijn en geen voorrecht.  

Een tweede sterkte is dat de club beroep kan doen op veel ervaren medewerkers die zorgen 

voor een goede organisatie van evenementen en wedstrijden. De volgende stelling wordt hier 

omtrent aangehaald: “De evenementen die georganiseerd worden, verlopen zeer goed. De 

memorial steunt op de werking van vier à vijf leden met heel wat ervaring. Een talrijk aantal 

buitenlandse atleten, ook met olympische medailles, waren hier op vertegenwoordigd.’’. De club 

maakt voor elke activiteit gebruik van draaiboeken die momenteel bestaan uit de samenstelling 

van aparte documenten. Deze dragen bij tot de efficiënte werking en zorgt ervoor dat de 

continuïteit niet afhangt van één persoon.  

Een sterkte manifesteert zich in het feit dat de trainer de atleten erg goed kan motiveren. Hij 

doet dit vanuit de visie dat hij zowel de functie van trainer als psycholoog draagt. “Sommige 

trainers kunnen zeer goed schema’s maken die ideaal zijn afgestemd op het kunnen van de atleet. 

Als deze echter mentaal niet klaar is om te presteren, is een optimale sportieve werking 
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uitgesloten.’’. Atleten moeten plezier ervaren en hier de motivatie uit halen om te trainen. 

Tijdens de rustpauzes is er ruimte voor amusement, maar men verwacht evenzeer een serieuze 

ingesteldheid tijdens de trainingsmomenten. Deze laatste mentaliteit moet ook op de 

kampioenschappen heersen. Het is de verantwoordelijkheid van de trainer om op een 

ontspannen manier de atleten te onderrichten. Een hervorming bij de jeugd heeft dit principe 

mogelijk gemaakt. Dit resulteert in een toegenomen ledenaantal en een aangename sfeer.  

ZELE 

Tabel 12: Sterktes en zwaktes van de club ZELE 

 

Een zwakte binnen de club Zele manifesteert zich in de beperkte atletiekervaring van bepaalde 

bestuursleden. Daarnaast is ook het persoonlijk contact met de atleten en de trainers in mindere 

mate aanwezig. Hierdoor voelen bepaalde leden zich geen onderdeel van een club, maar eerder 

individuele atleten. Het is zowel de taak van het bestuur als van de trainers om een goed 

groepsgevoel te creëren. Deze dient ook gericht te zijn op de ouders die nauwer betrokken 

moeten worden bij het atletiekgebeuren. Het komt steeds meer voor dat kinderen met hun 

trainer en/of vrienden meegaan op wedstrijd in plaats van met hun ouders. Ook op de sociale 

activiteiten wordt hun aanwezigheid steeds geringer. Een gerichte werking op gezinnen dringt 

zich op binnen de organisatie. Een ander zwak punt van de club is de beperkte motivatie van de 

trainers. Wanneer men zich engageert om binnen een bepaalde club training te geven, moet men 

ook gemotiveerd zijn om te werken via de aanwezig structuur. Het is logisch dat atleten een 

overstap overwegen naar een andere club wanneer ze merken deze beter en/of meer begeleid 

worden op wedstrijden. De laatste zwakte die wordt aangehaald, is eveneens een sterkte binnen 

de club. Dit betreft de kleinschaligheid van de organisatie.  

De sterke bevindt zich in het feit dat iedereen elkaar kent. De geruchten worden dankzij deze 

beperkte groep gemakkelijk verspreid. Daarnaast wordt aangehaald dat een groep van 60 tot 

100 leden perfect beheersbaar is binnen de beschikbare tijd. Het feit dat de club nog elk jaar 
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nieuwe jeugdatleten aantrekt, is zeer positief. Een sterkte van de trainer, namelijk dat hij als ex-

atleet kan inschatten wat hun noden zijn, draagt bij tot het behoud van deze leden. Het ter 

beschikking stellen van accommodatie en de ‘open minded’-ingesteldheid van de club 

vervolledigen de lijst met bevonden sterktes. Dit laatste aspect verwijst naar de samenwerking 

met andere clubs om sterkte trainingsgroepen te vormen en gemeenschappelijk voor elke 

discipline een professionele trainer te zoeken. Deze begeleiding maakt het mogelijk om sterkere 

atleten te ontwikkelen.  

Verschillen en gelijkenissen  

Uit de verzamelde gegevens van de clubs werden de voornaamste verschillen en gelijkenissen 

afgeleid. 

Het aspect waarmee ALVA zich het meest onderscheid van de rest is haar jonge leeftijd. Deze 

club werd vijf jaar geleden opgericht en startte hierbij aan de basis. Aangezien het niet hun 

bedoeling was om actieve leden uit andere clubs aan te trekken, bestaat de organisatie 

voornamelijk uit jeugdatleten en amper uit competitieve leden. Dit geeft hen weliswaar de kans 

een optimale structuur binnen de afdeling van de jeugd uit te werken. Wanneer deze leden 

doorstromen naar de hogere categorieën kan de structuur van de club gelijkmatig doorgroeien 

en perfect worden afgestemd op de verwachtingen van de atleten. De werking met competitieve 

atleten kan op die manier nauwgezet worden opgevolgd en aangepast.  

Het is moeilijk om voor elke doelgroep een gepast aanbod te voorzien. Aangezien de clubs hier 

toch naar streven, kan het een meerwaarde betekenen om met andere clubs samen te zitten en 

hun visie hier op te overhoren. Ze kunnen belangrijke aspecten leren uit elkaars werking die elk 

op zich eigen sterktes bevat. Zo bezit ALVA een sterke uitwerking voor de jeugd en voorziet 

VITA een optimale overgang van de jeugd naar de competitiegroep door het gebruik van een 

doorstromingscategorie. De sterktes van AVR en Zele manifesteren zich in goede initiatieven 

voor de competitieve groepen en een volmaakte organisatie voor de joggers.  

Als gelijkenis kan worden gesteld dat het de grootste bekommernis van de club is om te 

overleven. Veel winst maken, stelt men niet als een prioriteit aangezien dit vaak onsympathiek 

overkomt. Daarnaast willen ze de taken van de vrijwilligers zoveel als mogelijk beperken. Een 

andere gelijkenis is de steeds terugkomende organisatie van wedstrijden, eetfestijnen of andere 

(sociale) activiteiten. De wedstrijden dienen voornamelijk om de atleten van hun eigen club een 

kans te geven ‘op eigen grond’ te strijden tegen andere atleten. Break-even halen is voor de 

organisaties dan ook financieel een goed resultaat bij het plaatsvinden van pistewedstrijden. 

Winst wordt telkens voornamelijk gegenereerd via sponsoring, lidgelden en opbrengsten op het 

eetfestijn. De investeringen waarvoor dit geld wordt gebruikt, komen door hun sterk op elkaar 

gelijkende aanbod erg overeen. 
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Een probleem dat in alle clubs heerst, is de aanwezigheid van een te beperkt bestuur. Elke club 

bezit een aantal sterke krachten waarop men kan terugvallen. Het wegvallen van hun bijdrage 

zou resulteren in een moeilijk in te vullen vacature. Het takenpakket van de bestuursleden is 

dusdanig groot dat twee à drie personen zouden moeten worden aangesteld om hen te 

vervangen. 

Het is voor de clubs steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en deze dient daarom telkens 

terug te vallen op dezelfde vaste kern. De huidige generatie is zeer moeilijk te motiveren voor 

het opnemen van bestuurlijke taken. 

Een ander knelpunt dat in elke atletiekclub aan bod kwam, was het vinden van gemotiveerde 

trainers. Iemand die twee tot drie keer een groep wil trainen en tijdens het weekend zich wil vrij 

maken om hen op wedstrijden te begeleiden. Clubs bieden de trainers de mogelijkheid om zich 

naar eigen behoefte gratis bij te scholen, maar hier wordt zeer weinig op ingegaan. 

Een laatste gelijkenis bevindt zich in de doelgroepen die men wenst aan te spreken met hun 

aanbod, meer bepaald de jeugd, de competitieve atleten, de joggers en de Start to Runners.  

b. De middelbare scholen 

Uit de interviews is gebleken dat 57 bevraagde leerlingen momenteel niet aan sport doet. Dit 

staat gelijk aan zo’n 23 % van de 15- en 16- jarigen. Het aantal sportbeoefenaars neemt nog 

steeds de bovenhand met een aandeel van 77%. Een groot deel van de niet-sportende jongeren 

(49) geeft echter wel aan in het verleden reeds en sport te hebben beoefend. De voornaamste 

stopgezette activiteiten betreffen dansen, zwemmen en turnen. Opvallend is dat het 

voornamelijk gaat om individuele takken. Teamsporten zoals voetbal, handbal en basketbal 

komen slechts op de vierde, achtste en tiende plaats. De voornaamste reden, die het met grote 

voorsprong haalt boven de andere motieven, voor het stopzetten van de activiteiten is 

tijdgebrek. De scholieren delen hun tijd op dusdanige wijze in dat sportbeoefening, die niet als 

een prioriteit wordt gezien, niet in dit schema past. Enerzijds kunnen de tijdstippen waarop 

trainingen plaatsvinden hier een cruciale rol in spelen, maar ook de tijdsindeling van andere 

activiteiten zoals onderwijs, muziekschool, vrienden, enz. oefenen hier een invloed op uit. Het 

feit dat jongeren geen plezier meer ervoeren tijdens de sportbeoefening is het tweede 

belangrijkste motief. Een correcte benadering, vanuit de sportclub en door de trainer, aangepast 

aan individuele noden en wensen van de atleet is een mogelijke oplossing voor dit probleem.  Dit 

plezier hangt deels samen met het feit of de sportbeoefening samen gebeurt met vrienden en 

vriendinnen. Dit zou dan ook de grootste motivatie zijn binnen deze groep van niet-sporters om 

hun activiteiten te hervatten. De sportclubs kunnen hier een invloed op uitoefenen door het 

voorzien van activiteiten die de groepsband versterken en een leuke sfeer creëren in de 

organisatie.  
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Onder de sportbeoefenaars is ‘dans’ de meest populaire activiteit. Op de tweede plaats komt een 

teamsport, namelijk voetbal. Een interessante waarneming in functie van dit onderzoek is dat 

‘lopen en joggen’ de top drie afsluit. Dit toont aan dat 15- en 16-jarige jongeren vaak kiezen 

voor de loopsport en de atletiekclubs hier gretig op kunnen inspelen. ‘Atletiek’ behaalt een elfde 

plaats in de lijst van 51 vermelde sporten. Een afdeling binnen de atletiekclub die zich louter 

focust op de loopsport kan extra opportuniteiten met zich meebrengen.  

De tijdsduur van sportbeoefening vertoont grote schommelingen die variëren van minder dan  

één jaar tot tien jaar. Slechts een beperkt aantal scholieren is langer dan 11 jaar actief in een 

bepaalde sporttak. Een opvallende uitkomst uit de bevraging is het feit dat 159 van de 182 

sporters deze activiteit beoefent op competitief niveau. 23 leerlingen doen louter aan 

recreatieve sportbeoefening en 111 jongeren van de 159 competitieve atleten combineert dit 

met deelname aan recreatieve activiteiten.  Zowel een focus op competitieve als recreatieve 

activiteiten kan bijdragen tot een succesvol behoud van leden binnen de club. 

De meeste sporten (220 tegenover 50) worden nog steeds beoefend in clubverband. Dit is een 

positieve waarneming voor de atletiekclubs. Het is dan ook belangrijk dat deze inspelen op de 

motivatie van de atleten om de sportbeoefening vol te houden. De factor ‘plezier’ steekt met kop 

en schouders uit boven de andere aspecten. Dit kan worden samengebracht met de vaststelling 

dat veel jongeren gestopt zijn met hun activiteit omdat ze er geen plezier meer in hadden. 

Opvallend is ook dat ‘gezondheid’, die de tweede plaats inneemt, een belangrijke motivator is 

voor jongeren uit de tweede graad.  

Onder de jongeren die nog steeds sporten, is turnen de voornaamste stopgezette activiteit, 

gevolgd door dansen en zwemmen. Atletiek bezet de vijfde plaats, maar het aandeel is hier 

met 19 respondenten eerder beperkt. Ook deze groep stopte voornamelijk omwille van 

tijdgebrek. De atletiekclubs kunnen dit verhelpen door rekening te houden met de organisatie 

van nevenactiviteiten zodat ook de beoefening van de atletieksport binnen het tijdsschema kan 

worden geplaatst. Opnieuw komt ‘niet meer leuk vinden’ als reden voor de stopzetting op de 

tweede plaats. Logischerwijs volgt hier op dat ‘meer tijd’ en ‘plezier’ in de top drie staan van 

aspecten die de atleten zou motiveren hun stopgezette activiteit te hervatten.  

c. De voorzitter van de werkgroep Topsport & Studie UGent en drie topsporters 

Vanuit de Gentse universiteit worden geen specifieke faciliteiten en ondersteuningen voorzien 

die de doorsnee atleet motiveert om tijdens zijn of haar studies de sportbeoefening aan te 

houden. Drukke lesroosters, grote takenpakketten, afstand tot de club, enz. zijn enkele aspecten 

die een rol spelen in het stopzetten van de activiteiten eenmaal men de hogere studies aanvat. 

Het beschikbaar stellen van bepaalde faciliteiten, zoals de atletiekpiste in het 

recreatiedomein ‘de Blaarmeersen’ en het materiaal dat ter beschikking ligt in de topsporthal, 
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zou een mogelijk oplossing zijn voor het verlagen van de drempel voor sportbeoefening. 

Specifiek voor de atletieksport zou men een ‘neutrale club’ kunnen oprichten. Dit betreft een 

club waar atleten uit de atletieksport enerzijds en studenten L.O. anderzijds op 

welbepaalde tijdstippen trainingen kunnen voltooien. Dit zou onder andere gebeuren onder 

leiding van studenten L.O. die zich specialiseren in de sport en in functie van hun stage deze 

trainingen begeleiden en opstellen. Anderzijds zouden lesgevers aan het HILO en vrijwilligers 

met een trainersdiploma deze crew kunnen vervolledigen. Voor kot studenten zou het 

plaatsvinden van trainingen in de studenten stad de drempel verlagen om de sportbeoefening 

vol te houden. De ruime vrije tijd als student en de toegankelijkheid van de atletieksport om 

trainingen te voltooien zorgt er voor dat de combinatie topsport en studie qua tijdsbesteding 

zeker haalbaar is. De atleet de kans geven om zelfstandig trainingen te voltooien, kan 

evenzeer bijdragen tot een lagere drop out.  

Voor topsportatleten is reeds een statuut beschikbaar dat hen de mogelijkheid biedt gewettigd 

afwezig te zijn tijdens verplichte lessen, praktijkvakken op andere momenten bij te wonen en 

examens te verplaatsen. De mogelijkheid om gebruik te maken van bovengenoemde 

bevoorrechte aspecten hangt weliswaar samen met de ‘goodwill’ van de betrokken professoren. 

Een goede communicatie dringt zich dan ook op. Dit betreft geen eenzijdige communicatie 

vanuit de onderwijsinstelling, want er wordt evenzeer een flexibele opstelling van de trainers en 

andere betrokkenen uit de sportwereld verwacht. Dat elke student met een topsportstatuut de 

mogelijkheid krijgt deel te nemen aan universitaire kampioenschappen zou een mooie 

bijdrage betekenen voor de universiteit.  

Zoals eerder vermeld, is een goede communicatie het sleutelelement voor een samenwerking 

tussen de sportwereld en de onderwijsorganisatie. Momenteel beschikt de werkgroep ‘topsport 

& studies’ over een halftijds personeelslid dat zich hierover ontfermt. De functie zou moeten 

ingevuld worden door een voltijds personeelslid. Deze zou op regelmatige basis contact moet 

hebben met de topsporter omtrent zijn/haar prestaties, ervaringen, knelpunten, enz. Verder zou 

ook een netwerk moeten ontstaan met de trainers en andere belanghebbenden. Op die 

manier kan via onderling overleg de individuele afstemming van zowel het sportieve als 

studietraject nauwkeuriger gebeuren. De atletiekclubs zouden binnen hun organisatie evenwel 

iemand kunnen aanstellen die zich louter ontfermt over de ervaring die de atleten hebben 

bij de combinatie van (top)sport en studies. Zo kan er tijdig en gepast worden ingegrepen 

wanneer de atleet deze als te zwaar ervaart en het beëindigen van de sportbeoefening zou 

overwegen. De UGent heeft mogen ervaren dat de aanmaak van een ‘facebook-groep’ voor de 

topsporters bijdraagt tot een betere omgang met de studenten. Ook de atletiekclubs dienen 

steeds meer in te spelen op de groeiende populariteit van het sociaal netwerk. Verder zou de 

UGent zich volgens bepaalde topsporters nog flexibeler mogen opstellen. Dit zou zich moeten 
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weerspiegelen in de mogelijkheid tot opmaak van een vervangtaak en de mogelijkheid tot de 

verplaatsing van examens voor alle opleidingsonderdelen zonder hierbij afhankelijk te zijn van 

de bereidheid van de professor. Aan de VUB worden topsporters momenteel persoonlijker 

begeleid door een verantwoordelijke die hiervoor aangesteld is. De tewerkstelling van een 

voltijds equivalent aan de UGent zal dit in de toekomst ook mogelijk maken. In ideale 

omstandigheden zou er een extra service moeten bestaan waarbij de nodige ‘know-how’ van 

de universiteit ter beschikking wordt gesteld van de topsportstudenten. Deze zouden 

bijgevolg beter trainingsprogramma’s, voedingsschema’s, enz. kunnen opstellen. De informatie 

zou uiteindelijk moeten uitgewisseld worden tussen de universiteiten.  

Omwille van de beperkte meerwaarde, buiten de licht toenemende prestige, die de 

onderwijsinstellingen terugkrijgen voor een speciale behandeling van topsportatleten, komt van 

hen slechts een beperkte ondersteuning uit. Een grotere speler op deze markt is de overheid. 

Voor jonge atleten, onder de zeventien jaar, zou een professionele begeleiding in de 

atletiekwereld weinig meerwaarde betekenen. De investeringen die men doet in 

topsportscholen voor dergelijke sporten zou bijgevolg beter worden herverdeeld onder 

professionele verder studerende atleten. Dit gaat echter niet op voor sporten waar een 

vroegere ontwikkeling zich opdringt, zoals gymnastiek, of teamsporten, zoals handbal, volleybal, 

voetbal enz. Het is haast niet mogelijk na hogere studies nog een topsportcarrière te 

ontwikkelen. Men moet reeds tijdens deze jaren de aansluiting met de wereldtop vinden om 

slaagkansen te ontwikkelen. Het feit dat na de verdere studies de ondersteuning van de ouders 

vaak wegvalt, de federaties zich enkel interesseren in zij die aan de top staan en sponsors 

voornamelijk investeren in jonge beloftevolle atleten beperken de haalbaarheid om het 

topniveau op betreffende leeftijd nog te halen. Er zou in België een systeem moeten bestaan 

dat de atleet de mogelijkheid biedt om tijdens zijn studies, met de nodige middelen, een 

sportcarrière te ontwikkelen. 

 

Het statuut van topsporter zou reeds moeten geïntegreerd worden in het middelbaar 

onderwijs. Dit zou de mogelijkheid moeten bieden om op een officiële en wettelijke manier 

afwezig te zijn in een onderwijsinstelling los van de topsportschool. De hoeveelheid les en de 

schooldag die pas afloopt rond 16u beperken nog heel wat trainingsmogelijkheden. Vanuit de 

atletiekwereld wordt, tot de categorie scholieren, steeds rekening gehouden met het programma 

van de middelbare scholen. Stages en kampioenschappen vinden doorgaans plaats tijdens de 

vakantieperiodes. Het gebeurt wel eens dat men genoodzaakt is reeds op vrijdag te vertrekken 

en pas op maandag terug naar huis kan keren, in dit geval zou een topsportstatuut de nodige 

flexibiliteit vanuit het onderwijs moeten verzekeren. Meer vrije tijd om te sporten of een 

toenemende sportbeoefening tijdens de schooluren kan eveneens bijdragen tot een vlottere 
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combinatie van (top)sport en studies. België mist nog steeds een sportcultuur die zich zou 

moeten manifesteren onder de Belgische jongeren. De afstemming van het studieprogramma 

dient weliswaar te gebeuren volgens de karakteristiek van de specifieke sporttak. De 

instellingen zouden meer gebruik moeten maken van de capaciteiten van hun leerlingen, door 

op regelmatige basis deel te nemen aan buitenschoolse sportactiviteiten. Dit zou bijdragen aan 

de motivatie en stimulans van beide partijen.  

 

  



60 
 

Deel 3: Besluit 

Hoofdstuk 7: Samenvatting van de resultaten / Discussie 

In dit onderdeel wordt een uitgebreid antwoord gegeven op de onderzoeksvragen. Deze gaan na 

welke elementen kunnen bijdragen tot het verhogen van de rendabiliteit van de Vlaamse 

atletiekclubs. Om te beginnen wordt een canvas model weergegeven met de elementen van een 

ideale organisatie. Vervolgens worden de organisatorische, sportieve, economische en algemene 

aspecten elk afzonderlijk toegelicht.   

1. Osterwalder canvas Ideale club  

Hieronder wordt het canvas model weergegeven waarvan de elementen bestaan uit enerzijds de 

sterke aspecten van de verschillende clubs en anderzijds de mogelijke oplossingen voor 

aanwezige zwaktes. De afzonderlijke elementen komen verder in dit document uitgebreid aan 

bod. 
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Strategische Partners 

 

Interne:  

Bestuur  

Trainers  

Ouders  

Vrijwilligers  

Atleten 

Coördinator (topsport)studenten 

 

Externe: 

Sponsors 

VAL 

Andere clubs 

Stad  

Medeorganisatoren organisaties 

UGent, KUL, HUB 

Kernprocessen 

 

Trainingen 

 Fun atletiek 
Wedstrijden  

 Cross/indoor 

 Piste (4 per jaar) 

 Stratenloop 

 Scholenwedstrijd 
Sociale activiteiten  

 Eetfestijn, quiz, enz. 

Waarde propositie 

 

Begeleiding aan alle atleten 

Gebruik accommodatie en 

materiaal 

Vriendschap – groep   

Brede ontwikkeling jeugd  

Deelname wedstrijden 

Nummer VAL 

verzekering 

Trainers (ook voor joggers) 

Start to run  

Doorstroomgroep   

 

 

 

 

Klantrelaties  

 

Leuke sfeer  

Leden motiveren: criterium 

Sociale activiteiten  

Persoonlijk contact met atleten 

Goede opvolging atleten (medisch, 

psychologisch en fysiek)  

S2R en fun atletiek op zelfde 

moment  

Goedde doel  

Trainingsmogelijkheden voor 

studenten voorzien  

Klantsegmenten  

 

Jeugd: kinderen die een brede 

ontwikkeling willen hebben en 

buiten willen zijn.  

Competitie: mensen die competitie 

willen doen, nieuwe uitdagingen 

aangaan, records willen verbreken.   

Joggers: mensen die onder 

begeleiding willen lopen/trainen en 

in groep  

Start to runners: mensen die op 

verantwoorde manier willen 

beginnen sporten  

Jonge gezinnen: Door S2R en fun 

atletiek op zelfde moment te geven  

Kansarmen: Door middel van de 

kansenpas, hen ook een kans 

geven om sport te kunnen doen.  

Studenten LO: zij die extra training 

nodig hebben voor hun conditie of 

techniek kunnen aansluiten onder 

speciaal statuut bij de club 

 

 

 

 

Kernmiddelen 

 

Piste/Locatie 

Geld  

Materiaal 

 

 

Kanalen  

 

Website 

Sociale media  

Nieuwsbrief 

Schoolkrantje/flyers scholen 

email  
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kostenstructuur 

 

Aanschaf investeringsgoederen 

Huur en huurkosten 

Onderhoud en herstellingen 

Diverse aankopen, leveringen en soortgelijke 

betaalde vergoeding en vergoedingen in natura aan derden 

Reclame, publiciteit en promotie  

Diverse belastingen en taksen  

Financiële kosten  

 

 

Inkomstenstromen  

 

Lidgeld  

Inschrijvingsgelden 

Inkomgelden  

Sponsoring  

Opbrengsten uit activiteiten (speciale acties) 

Opbrengsten kantine 

Opbrengsten sportorganisaties  

Financiële inkomsten  

Subsidies  

Andere: vb Spaghetti avond (om de 2 jaar)  
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2. Organisatorisch 

Het bestuur en de trainers staan in voor een goede werking binnen de club. Hun positie en deze 

van andere betrokkenen kunnen het meest overzichtelijk worden weergegeven aan de hand van 

een organigram. Onderstaand model geeft een beeld van een mogelijke structuur binnen de 

organisatie. 

 

Bovenaan het organigram wordt de voorzitter geplaatst. Deze heeft vanuit die positie zicht op al 

diegene die een actieve verantwoordelijkheid hebben in de atletiekclub. Hij staat in voor de 

ontwikkeling en het behoud van goede relaties met zowel interne als externe partners. Zetelen 

in de sportraad, optreden als bemiddelaar bij conflicten, het leiden van de bestuursvergadering 

en het verzorgen van de ‘public relations’ met de sponsors en andere externe contactpersonen 

zijn eveneens verantwoordelijkheden die behoren tot zijn takenpakket. Hij kan in deze functie 

eventueel bijgestaan worden door een ondervoorzitter, maar dit is geheel vrijblijvend.  

 

Onder de voorzitter vindt men alle andere functies en samenwerkingsverbanden terug. Alle 

bestuursleden worden op hetzelfde niveau geplaatst aangezien al hun verantwoordelijkheden 

als evenwaardig worden beschouwd.  

De secretaris is verantwoordelijk voor het opvolgen van de ledenadministratie en de 

communicatie met de Vlaamse Atletiekliga. Hij wordt voorgesteld als het aanspreekpunt binnen 

de club voor de buitenwereld. Er is een nauwe samenwerking met de webmaster die de website 

van de club up-to-date houdt. Vermits de secretaris als bestuurslid de inschrijvingen en het 

verloop van de wedstrijden van dichtbij opvolgt, kan hij hierover de nodige materie doorgeven. 

Figuur 8: Organigram structuur ideale club 
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Hij is weliswaar niet de enige informatiebron. De trainers, leden en vrijwilligers kunnen ook 

verslagen en foto’s bezorgen om deze op de website of sociale media te plaatsen.  

 

De penningmeester heeft de verantwoordelijkheid over alle financiële aspecten die gepaard 

gaan met de clubwerking. Hij houdt de boekhouding nauwgezet bij, stelt elk jaar een begroting 

op en evalueert deze aan het einde van het sportjaar. Beslissingen omtrent grote investeringen 

worden steeds besproken op een bestuursvergadering. Voor kleinere aankopen kunnen de 

personen in kwestie zelfstandig beslissingen nemen. Alle facturen worden wel steeds bezorgd 

aan de penningmeester.  

Er wordt elk jaar een budget voorzien voor de aankoop van materiaal. De trainers gaan na welk 

materiaal ze nodig hebben en geven hun bestelling vervolgens door aan de 

materiaalverantwoordelijke.  

 

Een andere speler die eveneens in elke bestuursvergadering zetelt, is de trainerscoördinator. 

Samen met de trainers streeft hij naar een vlot verloop van de trainingen en een efficiënte 

aanpak van voorkomende problemen. Op basis van essentiële verschillen tussen hun functies 

wordt een onderscheid gemaakt tussen jeugdtrainers en discipline specifieke trainers. Ze 

moeten samen streven naar de opbouw van een ideale structuur waarin ze beide een optimale 

werking kunnen verwezenlijken. Jeugdtrainers moeten niet gespecialiseerd zijn in een 

welbepaalde discipline, maar dienen over voldoende kennis te beschikken om de basis van de 

atletieksport te onderrichten. Vanaf de categorie cadetten staan de atleten onder leiding van 

discipline specifieke trainers. Voor deze groepen is het wel belangrijk dat ze getraind worden 

door iemand die opgeleid is om één discipline, bijvoorbeeld hoogspringen of verspringen, of een 

disciplinegroep, bijvoorbeeld springnummers, aan te leren. Een goede en regelmatige 

communicatie tussen beiden is zeer belangrijk. De specifieke trainers moeten er op kunnen 

vertrouwen dat de jeugdtrainers de basis correct hebben aangeleerd, zodat er vanaf de categorie 

cadetten meer tijd en mogelijkheden bestaan om zich te concentreren op het aanbrengen en 

perfectioneren van de techniek.  

Voornamelijk voor de jeugdtrainers is het contact met de ouders zeer belangrijk. Om hen ook 

inspraak te geven, beschikt de club over een oudercomité. De leden van deze cel staan in voor 

de organisatie van gerichte activiteiten en zoeken bij problemen met jeugdatleten samen met de 

trainers naar een oplossing. Voor de oudere atleten wordt dit oudercomité vervangen door een 

atletenraad. Deze oefent dezelfde functie uit als het oudercomité, maar richt zich hiervoor op 

de oudere atleten. In beide groepen is één of twee vertegenwoordiger aangesteld die telkens 

aanwezig is op de bestuursvergadering.  
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Om als club trainers aan te trekken en te behouden, is het belangrijk dat ze haar verwachtingen 

duidelijk communiceert. Alle trainers moeten minimum beschikken over een diploma aspirant - 

initiator alvorens zij training kunnen/mogen geven aan de jeugd. Voor de begeleiding van de 

competitieve groepen is een diploma trainer B noodzakelijk.  

 

Tabel 13: Overzicht noodzakelijke trainersdiploma’s per atletengroep 

 

Er zijn drie groepen waarbinnen men kan rekruteren.  

Ten eerste kan aan de atleten worden gevraagd of zij geïnteresseerd zijn om zich bij te scholen 

en de jeugdatleten training te geven. Het dragen van een verantwoordelijke functie kan hen 

extra motiveren om aangesloten te blijven bij de club en bijdragen tot het vermijden van drop-

out. De jeugd kijkt over het algemeen op naar de oudere atleten en zal extra gestimuleerd zijn 

om goed te presteren wanneer ze door hen begeleid wordt. Een sportieve ingesteldheid en 

bijdrage tot een aangename groepssfeer van de atleet bezorgt de trainer dan weer een gevoel 

van voldoening.  

De tweede groep bestaat uit ouders die al dan niet zelf actief (geweest) zijn in de club. De functie 

als trainer kan hen aansporen om zich te engageren in de organisatie. Dit geldt evenzeer voor de 

groep joggers.  

De laatste groep waarbinnen men kan rekruteren, zijn studenten lichamelijke opvoeding. De 

club geeft studenten die L.O. studeren de mogelijkheid onder professionele begeleiding hun 

techniek bij te schaven of een betere uithouding te ontwikkelen. Ze betalen hun verzekering en 

mogen drie maal per week meetrainen met de competitieatleten binnen de vereiste disciplines. 

Als tegenprestatie kan de club vragen of zij bereid zijn om mee te helpen als vrijwilliger op 

wedstrijden en of zij geïnteresseerd zijn om tijdens en/of na hun opleiding de jongste atleten te 

begeleiden. Een andere manier om studenten in te schakelen, is de club als mogelijke stageplaats 

profileren. Na afloop van deze stage kan men voorstellen om als vaste trainer te worden 

aangesteld.  

 

Andere bestuursleden die zetelen in het dagelijks bestuur zijn de afgevaardigden van het 

wedstrijdcomité en het comité voor sociale activiteiten. De organisatie van wedstrijden en 

sociale evenementen wordt in aparte samenkomsten besproken met een hiervoor aangesteld 
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team. De afgevaardigden brengen hier vervolgens verslag over uit op de bestuursvergadering. 

Deze kan op die manier efficiënter verlopen.  

 

Ook de ouders worden opgenomen in het organigram aangezien zij onmisbare aanspreekpunten 

zijn voor een goede clubwerking.  

Een andere groep, al dan niet bestaande uit interne partners, die een cruciale rol vervult in de 

club bestaat uit de vrijwilligers. Zij leveren een fikse bijdrage aan het voorbereiden en het 

plaatsvinden van wedstrijden en sociale activiteiten. Hen bedanken, met bijvoorbeeld een 

etentje, dient op regelmatige tijdstippen te gebeuren opdat ze zouden weten dat hun werk 

geapprecieerd wordt. De leden, de belangrijkste spelers, vervolledigen het organigram. Een club 

zonder leden heeft geen reden tot bestaan.  

 

De Raad van bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris (en eventueel ondersecretaris) en 

de penningmeester. Het is aangewezen dat deze zeker één keer per maand samenkomt om het 

clubverloop te bespreken en nodige beslissingen te nemen. Dit geldt ook voor het dagelijks 

bestuur dat op desbetreffende vergaderingen de voorbereidingen voor wedstrijden en andere 

evenementen dient te overlopen. De algemene vergadering moet één keer per jaar 

samenkomen. Hierop zijn alle leden, atleten, ouders en trainers boven achttienjarige leeftijd en 

die nauwer betrokken willen zijn bij het clubgebeuren welkom.  

 

Cursussen die de Vlaamse Atletiekliga zou moeten aanbieden en die gericht zijn op alle trainers 

moeten onderwerpen behandelen zoals kwetsuren en medisch en ethisch verantwoord sporten. 

Specifiek voor de jeugdtrainers moet de federatie een extra cursus voorzien over de 

ontwikkeling van het kind, voor de competitietrainers over voeding en voor de  bestuursleden 

over communicatie en/of leiding geven. 

3. Sportief  

Aanbod  

Het aanbod van een club kan opgedeeld worden in drie grote luiken: trainingen, wedstrijden en 

andere algemene (sociale) activiteiten.  

Trainingen worden aangeboden aan alle leden. Vanaf zes jaar kan men aansluiten bij de club en 

meetrainen met de jeugd. Kinderen kunnen een eerste kennismaken met de atletieksport door 

een deelname aan ‘tien weken Fun Atletiek’ waar plezier maken centraal staat. De 

gemotiveerden kunnen zich vervolgens als lid inschrijven in de club en meetrainen met 

zijn/haar leeftijdsgenoten.  



67 
 

Ook hier worden de trainingen op een speelse manier gegeven. Wie de smaak te pakken heeft na 

deze tien weken kan zich vervolgens aansluiten bij de club en meetrainen met zijn/haar 

leeftijdsgenoten.    

Na de jeugdcategorieën komen de leden terecht in de doorstroomgroepen die de categorieën 

cadetten en scholieren omvatten (tweede – vijfde middelbaar). Bij de jeugd hebben ze een brede 

opleiding gekregen en kennis gemaakt met alle disciplines. Hierna is het de bedoeling dat men 

twee disciplinegroepen kiest waarin men zich wil verdiepen. De atleten hebben de keuze tussen 

springen, werpen, spurt of lange afstand. Het is de bedoeling dat men voor de disciplinegroepen 

hen, met het oog op toekomstige specialisatie, de meeste voldoening bezorgen. Bij de overgang 

naar de junioren dienen ze zich specifiek toe te leggen op één à twee disciplines waar ze in 

uitblinken en die ze graag uitoefenen.  

Voor Start to Runners worden er drie trainingen per week georganiseerd. Tijdens deze sessies 

kunnen ze onder begeleiding en samen met anderen lopers hun programma voltooien. De 

trainingsuren komen bewust overeen met die van de joggers en andere atleten. Dit verlaagt de 

drempel om na tien weken aan te sluiten bij de club en over te schakelen naar de categorie van 

de joggers. Deze groep staat onder begeleiding van een trainer die de persoonlijke doelen van de 

groepsleden in het oog houdt en op basis hiervan individuele schema’s opstelt. 

 

Andere personen waarop men zich als club wil focussen zijn zoals eerder beschreven studenten 

Lichamelijke Opvoeding. Wanneer deze willen oefenen op technische vaardigheden of uithouding 

kunnen ze hiervoor terecht in de atletiekclub. Zij dienen hun verzekering te betalen en kunnen 

daarna aansluiten bij de gepaste groep. Wanneer men specifiek wil trainen op een betere 

uithouding kan er een schema worden opgesteld door de trainer van de discipline lange afstand. 

Voor de technische nummers dienen ze aan te sluiten binnen de betreffende disciplinegroep op 

de vaste trainingsuren. Afhankelijk van de praktijkplanning binnen de opleiding kunnen ze van 

Tabel 14: Ideale club: overzicht vaste trainingsdagen van de verschillende categorieën 



68 
 

de ene discipline overschakelen naar de andere. Er moet een vlotte wisselwerking en 

communicatie plaatsvinden tussen de student en de trainer. 

De kansenpas wordt gebruikt door de club om iedereen een kans te geven om aan sport te doen. 

Naast tussenkomst in het betalen van het inschrijvingsgeld kunnen de leden ook het voorrecht 

genieten om tweedehands spikes en/of clubtruitjes aan te kopen van mensen voor wie deze 

artikelen te klein zijn of die hier geen gebruik meer van maken. Wanneer de club op stage gaat, 

wordt er samen met deze personen gezocht naar een haalbare financiële oplossing zodat ook zij 

en/of hun kinderen mee kunnen gaan.  

Door de trainingen van Start to Run op hetzelfde moment te organiseren als de trainingen van 

de jeugd wil de club gezinnen aantrekken en hen de mogelijkheid bieden om samen te komen 

sporten. Wanneer de ouders komen lopen, moeten ze geen opvang voorzien voor hun kinderen 

of moeten deze niet alleen thuis blijven, maar kunnen zij op hetzelfde moment aan de 

jeugdtraining deelnemen. Omgekeerd kan hetzelfde worden gesteld. Wanneer de ouders hun 

kinderen afzetten, moeten zij niet de hele wachten of terug naar huis rijden, maar kunnen ze ook 

de loopschoenen aantrekken en aansluiten bij de groep joggers.   

De tweede kernactiviteit van een club bestaat uit het organiseren van wedstrijden. Dit gebeurt 

met het oog op een toename van zowel de prestige als de inkomsten. Sommige wedstrijden 

brengen niet veel op en zijn zelfs verlieslatend. Toch is het in functie van de sponsors heel 

belangrijk dat de club deze organiseert. Zes wedstrijden per jaar lijkt een haalbaar streefdoel. 

Aan de start van het nieuwe seizoen wordt er ook steeds een scholencross georganiseerd. Op 

deze activiteit kan de club promotie voeren bij de leerlingen.   

In de winter kan men kiezen tussen de organisatie van een cross of indoormeeting. De 

tussenseizoenen, de overgang van winter naar zomer en zomer naar winter, zijn ideale 

momenten om een stratenloop te organiseren. Deze laatste is voornamelijk gericht op de 

joggers. Dit betekent dat de club beroep kan doen op zijn atleten voor het invullen van de 

vrijwilligersfunctie. In de zomer worden tot slot zo’n vier pistewedstrijden georganiseerd. Twee 

hiervan richten zich op de jeugd en de andere twee op de ouderen. Zowel voor de 

pistewedstrijden als voor de stratenloop is het opportuun om deze onderdeel te maken van een 

criterium. Dit leidt bijgevolg tot een grotere toeloop van atleten. De club moet zich wel bewust 

blijven van de belasting die de organisatie van wedstrijden met zich meebrengt en zich 

behoeden voor een te grote druk bij vrijwilligers en bestuursleden.  

Om het nieuwe jaar goed in te zetten en reclame te maken bij de scholieren wordt er, zoals 

eerder vermeld, elk jaar een scholencross georganiseerd. Tijdens deze activiteit nemen kinderen 

van zowel de lagere als middelbare school het op tegen leeftijdsgenoten. Als extra stimulans en 

gericht op de creatie van een hogere plezierfactor is op het einde van de cross een wedstrijd 

voorzien voor leerkrachten. Het is voor de kinderen fijn om ook hen aan sport te zien doen en ze 
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kunnen een grote inspiratierol vervullen. Om het zomerseizoen te starten wordt er daarnaast 

ook een scholenmeerkamp georganiseerd. Op deze wedstrijd kunnen kinderen van de lagere 

school deelnemen aan vier of vijf disciplines. Er wordt een vierkamp ingericht voor scholieren 

uit het eerste tot en met derde leerjaar. Deze bestaat uit 60m sprint, hockeybal, verspringen, 

600m afstand lopen. Voor de studenten uit de hogere jaren organiseert de club een vijfkamp die 

bestaat uit 80m sprint, kogel, verspringen, hoogspringen, 1000m afstand lopen. Deze twee 

activiteiten worden samen met de scholen en de sportdienst georganiseerd. 

 

Tabel 15: Ideale club: Overzicht te organiseren wedstrijden 

 

 

Tot slot staat elke club in voor het aanbieden van sociale evenementen. Hieronder valt 

bijvoorbeeld het jaarlijks eetfestijn. Bij het gevraagde lidgeld is reeds een kaart voor de maaltijd 

op deze activiteit ingecalculeerd. Dit initiatief verlaagt de drempel om deel te nemen. De kans is 

tevens groot dat ze vrienden en familieleden meebrengen die bijgevolg extra inkomsten 

opleveren. De stimulans om kennissen te laten deelnemen, manifesteert zich in het feit dat aan 

elke atleet tien kaarten worden gegeven, met de bedoeling deze te verkopen.  

Een ander evenement dat elk jaar plaatsvindt, is de nieuwjaarsreceptie. Alle leden en 

vrijwilligers worden uitgenodigd om een toost uit te brengen op het nieuwe jaar. Er wordt van 

deze gelegenheid gebruik gemaakt om specifieke personen te bedanken voor hun steun en inzet 

tijdens het afgelopen sportjaar.  

Deze vaste activiteiten moeten worden aangevuld met de organisatie van een spaghettiavond, 

een quiz of een fuif. Dit zijn evenementen die eerder gericht zijn op de wensen van de jongeren.  

Het plaatsvinden van een verkoop waarbij men taart, koekjes, wijn, enz. aanbiedt, heeft als doel 

extra inkomsten te genereren.  

Met het oog op het sociale aspect voorziet de club ook de organisatie van een stage en van 

sportkampen. De stage vindt elk jaar plaats tijdens de paasvakantie en is gericht op atleten vanaf 
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de categorie cadetten. De centrale focus ligt tijdens die week op het trainen, maar er is eveneens 

aandacht voor het ontwikkelen van een goede groepssfeer.  

Voor de jongere atleten en niet-leden die willen kennismaken met de atletieksport worden in de 

grote en/of herfstvakantie sportkampen georganiseerd. De dagen worden dusdanig ingedeeld 

dat de kinderen ’s morgens op speelse wijze ervaring kunnen opdoen in de verschillende 

disciplines en na de middag kunnen deelnemen aan activiteiten die los staan van de 

atletieksport en waarbij de plezierfactor centraal staat. De week wordt afgesloten met de 

organisatie van een kleine meerkamp en de verdeling van diploma’s met de behaalde resultaten.  

 

De informatie over het volledige aanbod dient op gepaste wijze bij de leden en andere 

belanghebbende te worden gebracht. Kanalen die hiervoor in aanmerking komen zijn een 

website, de sociale media, een nieuwsbrief, een schoolkrantje of plaatselijke flyers en via e-mail. 

Een hiervoor aangestelde webmaster dient de website up-to-date te houden. Er is een nauw 

contact met verschillende partijen zoals de trainers, de bestuursleden, de leden, enz. 

noodzakelijk. De pagina moet verschillende rubrieken bevatten waarop bezoekers onder andere 

informatie kunnen terugvinden over de geschiedenis en de huidige positie van de club. Verder 

dient de organisatie aan te geven wanneer en waar de trainingen plaatsvinden, bij wie men voor 

bepaalde aspecten terecht kan en welke (sociale) initiatieven gedurende het jaar op het 

programma staan. Er kan een rubriek worden voorzien waarop zowel interne als externe 

partners hun ideeën en meningen kunnen uitwisselen.  

Deze website kan worden gelinkt aan een sociale netwerksite zoals facebook en/of twitter. Op 

deze pagina kan een actievere communicatie plaatsvinden tussen de ‘bezoekers’. Het gebruik 

van een interactief en hedendaags kanaal beantwoordt meer aan de verwachtingen en wensen 

van jongeren. Men kan er op een ludieke wijze gebruik van maken door bijvoorbeeld een 

wedstrijd te integreren waarbij ze voor een bepaalde foto, stelling, enz. zoveel mogelijk ‘likes’ 

moeten verzamelen. 

Brieven of informatie versturen per mail sluit de reeks online-media af. Aangezien niet alle 

ouders met het gebruik van deze kanalen vertrouwd zijn, is het belangrijk dat atletiekclubs 

informatie blijven verspreiden via een nieuwsbrief, schoolkrantje of flyers. 

Maandelijks zou de organisatie een nieuwsbrief moeten opstellen waarin een algemene planning 

met de trainingen, wedstrijden en (sociale) nevenactiviteiten is opgenomen. Hierin moet men 

eveneens vermelden waar de personen terechtkunnen met eventuele opmerkingen en/of 

suggesties.  

Voor de organisatie van de scholencross is het belangrijk dat informatie wordt verspreid via het 

plaatselijk krantje, de website van de school, een flyer, enz..  
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Ondanks de vele mogelijkheden die de atletiekclub heeft om nieuwsberichten tot bij de leden te 

brengen, blijft het belangrijk dat deze zich afstemt op hun behoeftes. De gemiddelde leeftijd, de 

oude gebruiken en andere factoren spelen hier een zeer belangrijke rol in. 

Waarde propositie, wat heeft de club te bieden?  

Alle leden die aangesloten zijn bij de club mogen gebruik maken van het materiaal en de 

accommodatie die ter beschikking staat. Goede afspraken, maken goede vrienden. Dit betekent 

dat men afspraken moet maken om mogelijke discussies en conflicten in verband met dubbele 

bezetting te vermijden. Men kan bijvoorbeeld beslissen dat op zondag de joggers voorrang 

krijgen op het gebruik van de piste en de wedstrijdatleten hiermee rekening moeten houden. De 

organisatie van de trainingen is als dusdanig dat de jeugd vroeger start dan de competitiegroep 

zodat deze laatste vrij over de piste kan beschikken.  

Er is voor elke groep, zowel voor de jeugd, de competitiegroep, de joggers als de start to runners, 

het nodige aantal trainers voorzien. De start to runners kunnen steeds terecht bij een begeleider 

die telkens meeloopt met de groep. Joggers kunnen zelf, al dan niet in samenspraak met de 

trainer, hun individuele doelen opstellen en op basis hiervan schema’s laten opmaken. Voor de 

jeugd worden vaste trainers aangesteld die hun atleten kennen en weten hoe ze met hen moeten 

omgaan. Ze hebben inzicht in de vaardigheden van de leden en kennen de beste werkmethode 

om hen iets bij te brengen. In de groep van de wedstrijdatleten is er een nauwere samenwerking 

tussen de atleten en hun trainer. Zij leggen samen de doelstellingen vast en bepalen de meest 

efficiënte wijze om deze te bereiken. De trainers volgen hun atleten van dichtbij op, begeleiden 

hen op wedstrijden en geven tips over voeding en lichamelijke gezondheid. Elke groep kan erop 

vertrouwen dat de trainers over de nodige kennis en diploma(‘s) beschikken.  

De jeugdatleten krijgen binnen de club een trainingsaanbod gericht op een brede ontwikkeling. 

Ze maken kennis met de verschillende disciplinegroepen. Verder wordt bij hen ook nadruk 

gelegd op het respecteren van de medeatleten en andere betrokkenen uit de organisatie.  

Atleten die aangesloten zijn bij een club zijn automatisch verzekerd voor sportongevallen. De 

wedstrijdatleten krijgen daarenboven een rugnummer van de VAL dat hen toelaat deel te nemen 

aan wedstrijden zoals het Provinciaal, Vlaams en Belgisch Kampioenschap.   

Hoe lange termijn relaties met de leden opbouwen?  

Om een sterke relatie op lange termijn op te bouwen met de leden is het belangrijk dat men als 

club weet wat er verwacht wordt van de organisatie. Deze verwachtingen dienen als basis te 

worden gebruikt voor het afstemmen van het aanbod op hun noden en wensen.  

Een aangename sfeer creëren in de club is heel belangrijk. Atleten die zich goed voelen in de 

organisatie blijven automatisch aangesloten. Dit resulteert in een lagere drop out. Het 

plaatsvinden van sociale activiteiten zoals de eerder beschreven eetfestijnen, 
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nieuwjaarsreceptie en quiz, levert een cruciale bijdrage aan deze sfeer. Ook de deelname aan 

wedstrijden in clubverband draagt bij tot het versterken van de groepsband. Een voorbeeld van 

zo’n wedstrijd is de Ekiden. Dit is een aflossingsmarathon met zes deelnemers per team. Zij 

lopen respectievelijk een afstand van 5km – 10km – 5km – 10km – 5km – 7,195km. De inzet van 

elk groepslid is van groot belang waardoor dit als ideale teambuildingsactiviteit kan worden 

gebruikt.  

Een andere relatie die actief moet worden opgebouwd, is deze met de trainer en de 

bestuursleden. Naast de uitvoering van hun specifieke taken dienen ze op stelselmatige 

tijdstippen het persoonlijk contact te onderhouden dat bijdraagt tot een sterkere onderlinge 

relatie. De aanwezigheid van de bestuursleden tijdens de trainingsuren komt de onderlinge 

connectie met de atleten ten goede. Trainers moeten voor en na de training aanspreekbaar zijn 

voor ouders en atleten. Deze laatsten dienen, zowel op sportief als medisch vlak, op een correcte 

manier te worden opgevolgd. Wanneer een atleet voelt dat de trainer hem/haar actief begeleidt, 

voelt deze zich geapprecieerd en gestimuleerd.  

Het voorzien van financiële ondersteuning kan atleten aansporen om deel te nemen aan 

wedstrijden. Elke deelname levert, afhankelijk van de prestatie, punten op. Aan het einde van 

het sportseizoen wordt een ranking opgemaakt die als basis wordt gebruikt om welbepaald 

vastgelegd budget onder de atleten te verdelen. Naast het presteren op wedstrijden kunnen ook 

andere facetten, zoals het behalen van vooropgestelde limieten, een rol spelen in de verdeling 

van een financiële vergoeding. Een voorwaarde is wel dat de atleten het verdiende geld 

gebruiken voor het betalen van sportmateriaal, dokterskosten (zoals bv. een inspanningstest) 

en/of stages. De atleten dragen zelf de verantwoordelijkheid om het bestuur op de hoogte te 

brengen van het al dan niet behalen van de vooropgestelde doelstellingen.  

 

Tabel 16: Overzicht financiële vergoeding bij het behalen van vooropgestelde limieten 

 

Ook voor de atleten uit de jeugdcategorieën bestaat er een clubcriterium. Ze kunnen echter geen 

geldsom verdienen op basis van hun prestaties. Ze dienen in de winterperiode deel te nemen 

aan vijf crossen, waaronder deze die georganiseerd wordt door de club. In de zomerperiode 

wordt een deelname aan zes wedstrijden verwacht, waarvan minimum één wedstrijd die de club 

zelf organiseert. Wie in aanmerking komt voor het eindklassement en dus voldoet aan 

voorgaande afspraken mag samen met de club op daguitstap naar bijvoorbeeld een pretpark of 

de Ardennen voor een adventure-tocht. 
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Werken in functie van het goede doel draagt positief bij tot de opbouw van de relatie met de 

leden en sympathisanten van de club. Men kan bijvoorbeeld een deel van de winst van de 

stratenloop afstaan aan een welbepaald hulporganisatie of voor hen een specifieke verkoop 

organiseren.  

Samenwerkingsverbanden 15- en 16-jarigen en verder studerende (top)sporters 

In ideale omstandigheden beschikt een atletiekclub over een orgaan dat zich louter ontfermt 

over de groepen waar volgens onderzoek de kans op drop-out het grootst is. Onder deze 

categorie vallen de jongeren van vijftien en zestien jaar (tweede graad middelbaar onderwijs), 

de doorsnee atleet die hogere studies aanvat en de verder studerende topsporters.  

Er moet nauwgezet worden opgevolgd of de jongeren voldoende plezier ervaren tijdens de 

sportbeoefening. Hierover met hun op regelmatige basis communiceren is noodzakelijk. Ze 

kunnen zich pas goed voelen in de atletiekclub als er een aangename sfeer heerst. Deze kan met 

de organisatie van voldoende sociale activiteiten zeker worden opgebouwd. Ze kunnen de 

trainingen pas als een ontspanning zien, wanneer ze van mening zijn dat ze over voldoende tijd 

beschikken om deze in te plannen. Als ze het gevoel krijgen dat hun schoolwerk zich teveel 

opstapelt, moet de verantwoordelijke van de specifieke cel samen met de atleet zoeken naar een 

tijdsplanning waar deze zich comfortabel bij voelt. De scholieren moeten zich ook voldoende 

geapprecieerd en belangrijk voelen en zich een plaats kunnen eigen maken. Hen voldoende 

inspraak geven en initiatieven laten ondernemen kan een meerwaarde betekenen voor hen. 

Indien de specifieke trainer van de jongere opmerkt dat deze zich om één of andere reden niet 

goed voelt, moet hij hier onmiddellijk over communiceren met de verantwoordelijke. Gezien ook 

de gezondheid belangrijk is voor de motivatie van deze doelgroep, dient de atletiekclub hier 

actief op in te spelen en hen voldoende te informeren rond dit onderwerp. Verder kunnen 

atletiekclubs de connectie met middelbare instellingen versterken door samen naar de 

scholencrossen toe te werken. De prestaties die de leerlingen op deze activiteiten neerzetten, 

dienen ook als belangrijk te worden beschouwd.  

Voor verder studerende atleten op recreatief niveau geldt hetzelfde principe als hierboven 

besproken. Men moet er over waken dat de student voldoende plezier ervaart tijdens de training 

en zorgen dat deze, ondanks het drukke studieprogramma, steeds als een ontspanning kan 

gezien worden. Het is belangrijk dat ze voldoende vrijheid krijgen en dat de mogelijkheid 

bestaat zelfstandig trainingen af te werken. Ter beschikking stellen van de accommodatie en het 

materiaal is hierbij een noodzaak. Studenten die, omwille van de afstand bijvoorbeeld, op kot 

gaan, moeten van op afstand hun schema’s kunnen afwerken. Toch dienen ze voldoende 

betrokken te blijven bij het clubgebeuren en van dichtbij te worden opgevolgd. De club dient 

samen te werken met andere instanties, zoals Bloso, om faciliteiten te kunnen uitlenen aan hun 
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atleten. ‘Begrip’ hebben voor de situatie van de atleet staat centraal tijdens deze periode. De 

student heeft er geen enkel belang bij dat de club de atletieksport als een prioriteit stelt. De 

drop-out zal afnemen wanneer de atleten zich zowel op studie- als sportief vlak ondersteund 

voelen. 

De studerende topsporters kunnen in twee groepen worden opgedeeld. Enerzijds zijn er de 

scholieren uit het middelbaar onderwijs en anderzijds zijn er de atleten die hogere studies 

aanvatten. Het statuut van topsporter zou reeds moeten geïntegreerd worden in het middelbaar 

onderwijs. De atletiekclub kan wel al een belangrijke bijdrage leveren door stages en 

kampioenschappen steeds tijdens de vakantieperiodes te laten verlopen.  

De verder studerende topsporters kunnen het statuut ‘topsporter’ aanvragen bij de betrokken 

instelling. De verantwoordelijke binnen de atletiekclub dient zich voldoende te informeren over 

de aspecten die hiermee gepaard gaan. Communicatie met de coördinator van de werkgroep 

‘topsport & studie’ moet op regelmatige tijdstippen plaatsvinden. Dit kan via een uitgewerkt 

netwerk verlopen. In ruil voor de voordelen die de atleet vanuit de onderwijsinstellingen kan 

genieten, dient de atletiekclub zich bereid te stellen om de sporter te laten deelnemen aan 

‘universitaire kampioenschappen’. Dit zou een relevante meerwaarde betekenen voor hen. De 

club dient evenwel in te spelen op informatie die men ter beschikking krijgt vanuit de 

universiteit / hogeschool. Dit betreft zowel data van bepaalde onderzoeken aangaande voeding, 

medische aspcten, trainingstips, enz. als persoonlijke informatie over de ervaring die de atleet 

heeft met de combinatie topsport en studies. Verder zou men moeten pleiten voor een 

herverdeling van de investeringen in topsporters vanuit de overheid. Er moet een systeem 

worden ontwikkeld die de atleet financiëel de mogelijkheid biedt tijdens zijn studies een 

topsportcarrière te ontwikkelen.  

4. Economisch 

Een club heeft een minimumbudget nodig om het voortbestaan te garanderen en zorgeloos te 

kunnen functioneren. Hiermee dienen ze middelen, zoals een locatie en gebruiksattributen, te 

financieren om de kernactiviteiten te kunnen organiseren. Elk aanbod vereist een specifieke 

investering. 

Voor het plaatsvinden van trainingen en pistewedstrijden moet de club beschikken over een 

clubpiste die ze meestal kunnen huren bij de stad of de gemeente. De organisatie van een cross 

vereist eveneens de zoektocht naar een geschikte locatie. Het is belangrijk dat deze voorzien is 

van douches en kleedkamers zodat de deelnemers hier na afloop van hun wedstrijd kunnen 

gebruik van maken. Indoorwedstrijden kunnen dan weer plaatsvinden in de topsporthal in Gent. 

De organisatoren moeten enkel rekening houden met de beschikbaarheid van de zaal. Tot slot 

behoren ook de wegwedstrijden tot het kernaanbod van de club. Deze vereisen een locatie met 
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een geschikte start- en aankomstplaats en een parcours dat goedgekeurd is door de stad, de 

gemeente en/of de plaatselijke autoriteiten. Voor alle bovengenoemde faciliteiten is weliswaar 

geld nodig om de huur te betalen aan de eigenaar(s).  

Bij de opmaak van de begroting moet de investering in benodigdheden ruimschoots worden 

ingecalculeerd. Allereerst moeten ze beschikken over voldoende trainingsmateriaal zoals 

gewichten, krachtballen, matjes, enz. Daarnaast kan het bestuur efficiënter te werk gaan indien 

ze kunnen gebruik maken van apparatuur zoals een computer en een printer. Ondanks het feit 

dat het laten plaatsvinden van een wedstrijd verlieslatend kan zijn, worden ze toch 

georganiseerd omwille van de prestige die de club hiermee genereert. Voor pistewedstrijden is 

er voor elke discipline een investering in specifiek materiaal nodig. Dit betreft de aankoop van 

kogels, speren, startblokken, enz.  

De inkomstbronnen van de club 

De grootste inkomstenbronnen zijn over het algemeen sponsoring, lidgelden en subsidies. Dit 

geeft de club meestal niet voldoende ruimte te overleven. Men moet steeds op zoek gaan naar 

bijkomende initiatieven om zich te behoeden voor financiële verliezen. Alvorens potentiële 

investeerders worden aangesproken, moet de club zorgen voor de opmaak van 

sponsorpakketen. Deze moeten bestaan uit realiseerbare maar toch interessante en attractieve 

ruilvoorwaarden.  

Tabel 17: Overzicht van sponsorpakketen 
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Het inschrijvingsgeld is voor een club eveneens een grote bron van inkomsten. Aangesloten 

atleten verkrijgen in ruil voor het lidgeld een verzekering, mogen deelnemen aan alle 

clubactiviteiten en krijgen, indien ze aan wedstrijden deelnemen, een startnummer waarmee 

men kan deelnemen aan kampioenschappen en interclubwedstrijden. Ze genieten het voorrecht 

om gebruik te maken van het materiaal en de accommodatie die de club ter beschikking heeft. 

Buiten de gezamenlijke trainingsdagen mag men eveneens de piste gebruiken. Er moet echter 

wel voorrang gegeven worden aan de groep die op dat moment training heeft. Het hele jaar 

door, ook in de vakanties, worden er voor elke groep gediplomeerde trainers ingeschakeld.  

De benjamins, pupillen en miniemen betalen voor een volledig seizoen €90, vanaf de categorie 

cadetten betaalt men €100. Het lidgeld voor nieuwe atleten bedraagt het eerste jaar €20 euro 

meer. In ruil krijgen ze hiervoor wel een bon waarmee ze ‘gratis’ een clubtruitje kunnen afhalen 

dat deel uitmaakt van hun verplichte wedstrijduitrusting. Aan joggers wordt er voor een heel 

seizoen een som van €50 gevraagd. Voor de geïnteresseerden die nog niet zijn aangesloten, 

bestaat de mogelijkheid om de eerste vier trainingen mee te volgen tegen een betaling van €10. 

Wie deelneemt aan de tien weken Fun Atletiek betaalt €20. Indien men daarna besluit lid te 

worden van de club wordt dit bedrag afgetrokken van het inschrijvingsgeld. 

De laatste grote bron van inkomsten zijn de subsidies. Het recht op deze vergoeding is sterk 

afhankelijk van omgevingsfactoren. Elke stad of gemeente bepaalt zelf of ze een budget 

vrijmaken voor de sportieve sector en hoe ze deze uiteindelijk verdelen. Over het algemeen 

wordt een atletiekclub gesubsidieerd door de overheidsinstantie Bloso afhankelijk van het 

aantal gediplomeerde trainers waarover ze beschikken. Een andere, niet onbelangrijke, partij 

die subsidies uitkeert, is de VAL. Zoals eerder vermeld zijn de organisatie weliswaar verplicht 

onder de noemer VZW te functioneren om erkend te worden door deze federatie. 

De atletiekclub kan ook actief geld inzamelen door het organiseren van verschillende 

evenementen. Er worden verschillende comités opgesteld die elke op zich instaan voor de 

organisatie hun jaarlijkse activiteiten.  

Het comité voor sociale activiteiten houdt zich bezig met het organiseren van een eetfestijn, 

een quiz en een barbecue. Om op dit eetfestijn zoveel mogelijk volk te lokken, krijgen alle leden 

tien kaarten mee om te verkopen. Men kan kiezen tussen drie verschillende gerechten zowel in 

kinder- als volwassenportie. Het eetfestijn gaat door op zaterdagavond en zondagnamiddag in 

de overgangsperiode van het winter- naar het zomerseizoen. Aangezien er op dat moment geen 

wedstrijden plaatsvinden kan men zich ten volle concentreren op de nodige voorbereidingen. 

Verder kan de club hierdoor ook rekenen op een grote opkomst van de atleten. De BBQ gaat 

door aan het begin van de grote vakantie en is enkel voor aangesloten leden. Het is hierbij de 

bedoeling om elkaar beter te leren kennen en een sterke band te ontwikkelen binnen en tussen 

de verschillende groepen. De quiz wordt georganiseerd aan het einde van het sportseizoen. Deze 



77 
 

is voor iedereen toegankelijk. Men kan inschrijven per groep bestaande uit vier tot zes personen. 

Op het einde wordt niet alleen de winnaar van de quiz bekendgemaakt, maar worden ook de 

atleten en andere personen die in aanmerking komen in de bloemen gezet voor hun 

inspanningen en bijdragen tijdens het afgelopen seizoen.  

Het oudercomité houdt zich voornamelijk bezig met het inzamelen van geld door de verkoop 

van specerijen zoals taarten of pannenkoeken. Het comité doet hierbij beroep op de jeugdatleten 

voor de deur-aan-deur verkoop en op de andere atleten om bij vrienden en familie voor te 

verkopen. De pannenkoekenslag kan voor jeugdatleten en hun vrienden van school gekoppeld 

worden aan een leuke spelletjesnamiddag.  

Ook van de atletenraad verwacht de club dat men hun steentje bijdraagt. Deze kan bijvoorbeeld 

een fuif of op 31 oktober een Halloweentocht laten plaatsvinden. Deze activiteiten zijn meer 

gericht op de interesses van de tieners. Deze kunnen hun vrienden uitnodigen om samen met 

hen te ontspannen en plezier te beleven.  

Het wedstrijdcomité, dat grotendeels uit het bestuur bestaat, staat in voor de organisatie van 

de verschillende wedstrijden. Deze zijn echter niet altijd winstgevend. De kosten van het 

materiaal, de juryleden en het prijzengeld kunnen soms hoog oplopen. Wanneer de som van alle 

wedstrijden break-even is, kan men spreken van een geslaagd resultaat. 

 

De uitkomststromen van de club 

De grootste kosten van een club zijn de vergoedingen van de trainers en juryleden, het 

prijzengeld, enerzijds op wedstrijden en anderzijds aan eigen atleten wanneer deze een 

vooropgesteld limiet behalen en de huurkosten van de piste en/of andere noodzakelijke locaties. 

Het is voor een club financieel (bijna) niet haalbaar om in de aankoop van een eigen piste te 

investeren.  

Trainers worden betaald op basis van het diploma dat zij bezitten. Hoe hoger het diploma, hoe 

meer men verdient. Om de trainers uit te betalen werkt de club met vrijwilligersvergoedingen. 

Tabel 18: Overzicht winstgevende activiteiten die men kan organiseren 
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Er moet dus rekening worden gehouden dat de trainers per dag niet meer dan €32,71 mogen 

verdienen en op jaarbasis maximaal €1308,38.  (VSF, 2012)  

 

Tabel 19: Overzicht trainersvergoeding per uur 

 

 

Ook de organisatie van bepaalde activiteiten leidt tot daarbij horende kosten. Met deze 

evenementen richt de club zich voornamelijk op de creatie van een sterke groepsband en geeft 

daarvoor graag de nodige investeringen.  

Op kerst- en feestdagen wordt er bijvoorbeeld een wintertraining georganiseerd. Aan 

democratische prijzen kunnen de atleten genieten van warme chocomelk, glühwein, warme 

wafels, enz. Het is niet zozeer de hoofdbedoeling om winst te maken, maar wel om na de training 

een gezellige sfeer te creëren.  

De club voorziet eveneens steeds het nodige vervoer naar wedstrijden zoals de Memorial van 

Damme of voor andere activiteiten.  

Jaarlijks vinden manifestaties plaats die gericht zijn op specifieke doelgroepen. Voor de 

jeugdatleten voorziet het oudercomité een jaarlijks bezoek van de Sint en de Paashaas. Elk kind 

krijgt van hen een kleine attentie. Daarnaast wil men met het bezoek aan een pretpark de 

jeugdatleten bedanken voor hun inzet tijdens het hele seizoen. Voor de oudere atleten en joggers 

wordt er met de club een deelname voorzien aan de Ekiden van Brussel. Dit is een 

groepsmarathon en bijgevolg een ideale activiteit voor teambuilding. Hier wordt ook een bus 

voor ingelegd. Om de vrijwilligers te bedanken worden ze jaarlijks uitgenodigd op een gratis 

etentje in een restaurant dat gekozen wordt door het bestuur.  
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Tabel 20: Overzicht verlieslatende activiteiten die men als club kan organiseren 
 

 

Andere kosten waar de club rekening mee moet houden zijn de uitbetalingen aan het einde van 

het criterium aan de eigen atleten bij het behalen van een limiet. Ook de vergoeding van 

juryleden die komen helpen op wedstrijden is een niet te onderschatten kost voor de club.  

Om de kosten te beperken kunnen er samenwerkingsverbanden worden opgebouwd tussen de 

club en andere instanties. Wegwedstrijden, zoals een stratenloop of zelfs een volledig criterium, 

kunnen collectief worden ingericht met andere clubs of organisaties. De hiermee gepaard 

gaande voordelen bestaan voornamelijk uit gemeenschappelijke investeringen in materiaal en 

locaties en een grotere opkomst aangezien men zich op een groter doelpubliek richt.  

De atletiekclubs kunnen ook samen voor disciplines met een beperkt aantal atleten één 

gemeenschappelijke trainingsgroep te vormen. Eén van de grootste knelpunten is het vinden 

van goede gemotiveerde trainers. Een groep met drie leden begeleiden heeft dan ook geen 

positief effect op hun motivatie. Club overschrijdende groepen vormen, biedt hiervoor de beste 

oplossing. Aan de hand van deze gemeenschappelijke trainingssessies worden de kosten beperkt 

door samen materiaal aan te kopen en trainers te vergoeden. 

Een bijdrage van de sportdienst van de stad of gemeente kan bij de organisatie van wedstrijden 

of promotie van sportkampen een meerwaarde betekenen. De scholenwedstrijden vereisen dan 

weer deze samenwerking met de plaatselijke onderwijsinstellingen. De belangrijkste associaties 

die men actief moet onderhouden betreft deze binnen de club. Trainers, bestuursleden, ouders, 

atleten en vrijwilligers moeten elkaar respecteren en elkaar helpen waar nodig. Enkel op die 

manier kan een club al zijn potentieel ontwikkelen. 

5. Algemeen 

Elke club dient over een beleidsplan te beschikken. Deze dient op vaste tijdstippen, bijvoorbeeld 

om de vijf jaar, te worden aangepast. Dit document geeft aan in welke richting ze de komende 

vijf jaar wensen uit te gaan. Al deze aspecten moeten afgeleid zijn en vertrekken vanuit een goed 

doordachte missie van de organisatie.  
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De analyse van de organisatie is een eerste onderdeel dat aan bod komt in een beleidsplan. Er 

wordt een algemeen beeld geschetst van de club via een organogram. De verschillende partijen 

zoals DB, RvB, enz. worden voorgesteld met de leden die hiervan deel uit maken en hun 

verschillende functies. Deze laatsten worden nauwgezet weergegeven in een uitgebreide 

taakomschrijving van elk lid van de atletiekclub. Tot de analyse behoort ook een overzicht van 

de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen (SWOT) waarmee ze te geconfronteerd 

worden.  

In het tweede onderdeel wordt er nagedacht over de doelstellingen en actiepunten van de 

komende periode. De huidige situatie wordt nauwgezet geanalyseerd, men gaat na hoe dit 

aspect de voorbije periode is geëvolueerd en op welke manier ze kan worden geoptimaliseerd. 

Voor elke doelstelling wordt eveneens aangehaald tot wiens verantwoordelijkheid het behalen 

hiervan ligt en wat de ultieme datum is die ze hiervoor opstellen. Een zeer belangrijk document 

dat zeker niet mag ontbreken in het beleidsplan is de jaarlijkse begroting.  

Hoofdstuk 8: Veralgemeenbaarheid van de conclusies (beperkingen onderzoek) 

In deze masterproef werd voor de eerste maal een grondige studie gemaakt over de werking van 

de Vlaamse atletiekclubs. Er werd nagegaan hoe de organisaties zich doorgaans opstellen en hoe 

de uitvoering van dagdagelijkse tot eenmalige activiteiten verloopt. Deze analyse gebeurde op 

basis van doorgedreven bevraging op de verschillende niveaus binnen de atletiekclubs en van 

andere belanghebbenden zoals (middelbare) studenten en (ex)-topsporters.  

Over het algemeen dringt een eerder ‘open minded-ingesteldheid’ van de atletiekclubs zich op. 

Ze schuwen nog teveel het aangaan van een samenwerkingsverband met de andere clubs. 

Ondanks het feit dat dit zeer veel voordelen met zich meebrengt, zijn de organisaties erg op 

zichzelf gesteld. De gevolgen resulteren zich in hoog oplopende kosten. In principe zouden 

verschillende clubs uit dezelfde buurt een regeling kunnen aangaan zodat ze voor bepaalde 

disciplines slechts één trainer moeten zoeken en aanstellen en het materiaal gemeenschappelijk 

kunnen aankopen. Het spreekt voor zich dat deze werking financieel grotere voordelen met zich 

meebrengt dan wanneer een club voor slechts twee à drie atleten deze noden moet voorzien.  

Het is geen goede strategie om als organisatie vast te houden aan een welbepaald stramien en 

hier niet van af te wijken. Men moet zich voldoende flexibel opstellen en inspelen op de steeds 

veranderende omgeving. Dit zou positieve effecten hebben op de drop-out in welbepaalde 

groepen. Hiermee hangt samen dat men steeds moet nadenken over nieuwe ideeën en projecten. 

Een doelstelling moet eruit bestaan om elk jaar zeker één nieuw initiatief te laten plaatsvinden. 

Als club mijlpalen vooropstellen en hier naartoe werken kan helpen bij een vlotte en 

gestructureerde werking. Men moet voor zichzelf specifieke doelstellingen op lange termijn 

vastleggen. Deze betreffen onder andere: 
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- Het aantal leden dat men over vijf jaar wil hebben en hoe men hier op gaat inspelen.  

- De evenementen die men op korte en middellange termijn zou willen organiseren.  

- Het aantal gekwalificeerde trainers dat men over vijf jaar wil hebben en hoe men de 

huidige trainers gaat motiveren om zich bij te scholen.  

- Op welke wijze men het aantal vrijwilligers wil laten toenemen en op welke doelgroep 

men zich hiervoor zal richten.  

 

De volgende stap houdt in dat de Vlaamse AtletiekLiga (VAL) richtlijnen moet opleggen aan de 

Vlaamse clubs opdat zij zich optimaal zouden kunnen ontwikkelen. De koepelorganisatie dient 

de clubs voldoende te ondersteunen om hun potentieel te verwezelijken. Niet enkel de 

implementatie, maar ook de opvolging, evaluatie en bijsturing behoren tot het takenpakket en 

de verantwoordelijkheden van de VAL.  

Een belangrijke beperking die gepaard gaat met dit onderzoek is het feit dat de gegevens voor de 

SWOT-analyses gebaseerd zijn op de werking van de atletiekclubs die vrijwillig hebben 

deelgenomen aan deze studie. Dit betekent dat de samenwerking verliep met clubs die zich over 

het algemeen meer geëngageerd opstellen en bijgevolg meer openstaan voor verbetering. 

Verder kan ook worden besloten dat de bevraagde organisaties zich behoorlijk dicht bij elkaar 

situeren in het Vlaamse landschap. Drie van de vier clubs bevinden zich namelijk in Oost-

Vlaanderen. Het bevragen van personen met verscheidene functies, bijvoorbeeld een trainer die 

ook bestuurslid is, kan eveneens een tegenstrijdig beeld opleveren. Het antwoord op eenzelfde 

vraag vanuit het standpunt als trainer kan immers afwijken van dat vanuit het standpunt als 

bestuurslid. Beide functies dienen namelijk een verschillend en soms zelfs tegengesteld belang.  

In verder onderzoek is een grotere bevraging van (middelbare) studenten en topsporters 

noodzakelijk om de mate waarin deze conclusies kunnen worden gegeneraliseerd te laten 

toenemen.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Uitgebreide voorstelling van de steekproef 

De Vlaamse atletiekclubs 

ALVA 

ALVA, Atletiek Land Van Aalst, is een vrij jonge club. Ze is ontstaan in 2008 na een splitsing met 

EA (Eendracht Aalst). De organisatie richt zich op alle liefhebbers van de sport; zowel jong als 

oud, competitief als recreatief, professioneel/getalenteerd als amateuristisch enz. Men kan de 

sportievelingen van ALVA tijdens de trainingsuren vinden op de terreinen en de piste van het 

stedelijk sportcentrum te Osbroek. Voor de jeugd, vanaf zes jaar, worden de trainingen 

georganiseerd op dinsdag- en donderdagavond. De oudere atleten, vanaf de categorie miniemen 

(het jaar dat men elf wordt), trainen eveneens op zaterdag. De atleten worden begeleid door 

gediplomeerde trainers die aandacht hebben voor  een brede ontwikkeling. (ALVA, Jogging 

Team, 2009 - 2014b) 

De atletiekclub biedt een specifiek initiatief aan voor kinderen, namelijk Funatletiek. Dit project 

duurt tien weken en richt zich op een kennismaking met de sport op een spelende manier. Het 

wordt op hetzelfde tijdstip aangeboden als de sessies van de Start-to-Run. Ouders kunnen 

hierdoor op hetzelfde moment proeven van de sport. (ALVA, Atletiek, 2009 - 2014a) 

Zoals hierboven vermeld, bestaat ALVA eveneens uit een luik dat zich richt op de recreanten. Zij 

trainen doorgaans op de piste, in het stadspark of op straat. De groepssessies worden 

georganiseerd op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag. Men is echter niet verplicht 

om al deze trainingen bij te wonen. De instapmogelijkheid tot deze afdeling bestaat uit de alom 

gekende ‘Start-to-Run-sessies’ die worden aangeboden op dinsdag, donderdag en zondag. 

(ALVA, Onze club, 2009 - 2014c) 

Vervolgens kunnen de recreatieve atleten overstappen naar het joggingsteam. Hierin worden ze 

begeleid door tal van jogbegeleiders. Voor wie dit wenst, worden persoonlijke trainingsschema’s 

opgemaakt afgestemd op specifieke doelstellingen en ontwikkelingen. De joggers kunnen vrij 

beslissen of ze al dan niet deelnemen aan welbepaalde wedstrijden. Bovendien krijgen ze twee 

maal per jaar de kans om een inspanningstest af te leggen. Uit deze gegevens worden 

hartslagzones/trainingszones afgeleid die als basis kunnen dienen voor een gericht 

trainingsschema. De recreatieve atleten worden voor de trainingen doorgaans opgedeeld 

volgens niveau.  

Jaarlijks organiseert ALVA een stratenloop, de Priester Daens Vredesloop genaamd. Lopers 

kunnen op dit evenement kiezen voor het afleggen van de afstanden vijf, tien of vijftien 

kilometer. Voor de jongste deelnemers wordt er een snoepjesloop of kidsrun van 400 m, 800 m 
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of 1200 m aangeboden. Het is dus een heus familie-event. Per ingeschreven loper wordt één 

euro geschonken aan een goed doel, in 2013 was dit 11.11.11.  

Vanaf dit jaar (2014) wordt de Vredesloop opgenomen in het Dendercriterium, waarin dertien 

loopwedstrijden worden georganiseerd. Een deelname aan een wedstrijd in het 

regelmatigheidscriterium, een vastgelegde lijst, levert de atleet telkens één punt op. Wanneer 

een deelnemer negen punten heeft verzameld, ontvangt hij/zij een kleine naturaprijs. Daarnaast 

reikt de club ook een prijs uit voor de loper met de snelste tijd en de meeste deelnames.  

ALVA organiseert jaarlijks eveneens de English meeting die zich richt op atleten van de categorie 

cadetten. Het beperkte aanbod, enkel loopnummers, zorgt voor een besparing op het aantal 

juryleden en een daling van de algemene kosten die met het organiseren van een wedstrijd 

gepaard gaan. Tot slot wordt voor de jeugd elk jaar een meerkamp georganiseerd.  

ALVA is een zeer jonge club waarin het ledental voornamelijk bestaat uit jeugdatleten. Ze richten 

zich sterk op de ontwikkeling van deze leden opdat ze vlot zouden kunnen doorstromen naar 

een volgende categorie. Hun visie bestaat er dan ook uit om via een vernieuwende aanpak een 

groei binnen de club te realiseren.  

AVR 

De atletiekclub KAVR, Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare, werd opgericht in 1944. De 

trainingen vinden plaats op dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en/of zondag op en rond 

de piste van het stedelijk sportstadion te Roeselare onder begeleiding van gediplomeerde 

trainers.  (AVR, 2013a) 

Vanaf zes jaar kunnen kinderen op speelse wijze kennis maken met de atletieksport. Op deze 

jonge leeftijd ligt er nog geen focus op de deelname aan wedstrijden, maar staat voornamelijk 

het beleven van plezier centraal. Ze krijgen een brede opleiding zonder mentale prestatiedruk. 

De visie van KAVR is dat elk kind een unieke ontwikkeling ondergaat op zijn/ haar eigen tempo 

en men dient daar als trainer zo goed mogelijk rekening mee te houden tijdens de begeleiding. 

De jeugdtrainers houden steeds de volgende belangrijke einddoelstellingen voor ogen (AVR, 

2013b): 

“De begeleiding van de jonge atleet gebeurt vanaf zes jaar tot elf jaar via spelvormen, aanvankelijk 

met het oog op het ontwikkelen van algemene basisvaardigheden, nadien gerichter naar het 

ontwikkelen van specifieke, atletiekgerichte bewegingsvaardigheden. Vanaf de leeftijd van twaalf 

jaar zullen meer technische prikkels tijdens de trainingen toegevoegd worden en spreekt men 

eerder over initiëren dan over spelen.”  

“Qua invulling van de trainingen is het niet enkel belangrijk wat je geeft maar ook en vooral hoe je 

het geeft: een oefening geplaatst in een verkeerde context of foutief uitgevoerd kan een nadelig 

resultaat hebben. Daarom is het van belang dat de jeugdtrainer weet waarom een oefening in een 
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bepaalde context gegeven wordt en hoe ze op een correcte manier uitgevoerd wordt. Het is beter 

niets te leren dan dingen fout te leren: aangeleerde fouten hebben grote implicaties zowel naar 

prestaties als naar kwetsuren en kunnen later vaak moeilijk rechtgezet worden.” 

 

Voor de beginnende lopers wordt jaarlijks een Start-to-Run georganiseerd. Deze vangt, omwille 

van weersomstandigheden, aan in maart. Atleten die lid willen worden van de recreatieve 

afdeling van de club zijn echter niet verplicht om eerst deze sessies mee te volgen.  

De recreanten  lopen doorgaans onder begeleiding van twee trainers. Op zondagochtend vindt er 

een gezamenlijke, doch individueel aangepaste, intervaltraining plaats. Daarnaast kunnen ze, 

afhankelijk van hun niveau, op dinsdag en donderdag of woensdag en vrijdag deelnemen aan 

groepstrainingen.  

Het bekendste project dat door de club wordt georganiseerd is ‘de Lotto Crosscup’ te Roeselare. 

Deze maakt deel uit van de acht wedstrijden in het Lotto Crosscup-klassement. Op basis van de 

behaalde punten op de opgenomen wedstrijden wordt na afloop een eindklassement opgemaakt. 

Men dient aan minstens zeven wedstrijden, waaronder verplicht de Relay in Gent, de Crosscup 

in Brussel en het BK, deel te nemen om hierin te worden opgenomen. Voor de atleten vanaf de 

categorie cadetten wordt jaarlijks tijdens de zomer een vijfkamp ingericht. Tot slot organiseert 

de club eveneens een wedstrijd, gericht op de jongeren (de categorieën benjamins, pupillen en 

miniemen), die deel uitmaakt van ‘de Rubenscup'.  

KAVR heeft eveneens een actieve afdeling in Staden en Hooglede-Gits. In Staden worden de 

trainingen op woensdag en vrijdag georganiseerd op de Tartanpiste. Op woensdag en vrijdag 

kunnen de atleten terecht op de Sintel piste in Hooglede-Gits. Leden die aangesloten zijn bij 

KAVR krijgen eveneens de mogelijkheid aan desbetreffende trainingen deel te nemen.  

VITA 

VITA, Vrienden In Toekomst Atletiek, is opgericht in 1960. Men kan terugblikken op een rijke 

geschiedenis van de club. In 1976 ondergingen ze een fusie met clubs uit Ninove en 

Denderleeuw die leidde tot het ontstaan van Z.O.V.A. In 1987 sloot eveneens de atletiekclub uit 

Vlierzele aan bij deze organisatie die vervolgens verder functioneerde onder de naam V.I.T.A. 

Een moeizame samenwerking leidde in 1998 uiteindelijk tot een defusie en het ontstaan van de 

autonome en onafhankelijke clubs Vlierzele en VITA. (VITA, 2012b) 

De clubtrainingen van VITA vinden plaats van dinsdag tot en met zondag op de atletiekpiste in 

Ninove. De atleten worden door de organisatie onderverdeeld in drie groepen; jeugd 

(benjamins, pupillen en miniemen), doorstromingsgroep (cadetten en scholieren) en 

disciplinegroep (vanaf junioren). (VITA, 2012a) 
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Voor de jeugd vindt men het belangrijk dat deze in een veilige omgeving kunnen sporten, zonder 

een gevoel van stress, dwang of angst. Iedereen moet zich daarbij op een gepaste wijze kunnen 

ontwikkelen zonder dat er een onderscheid wordt gemaakt op basis van ras, godsdienst of 

talent. Men respecteert in functie van deze gedachte de gedragscode die werd opgemaakt door 

de Vlaamse Atletiekliga. (VITA, 2012c) Met een veelzijdig aanbod willen de begeleiders de jeugd 

zo goed mogelijk voorbereiden op de overstap tot de doorstromingsgroep. In deze categorie 

maken ze kennis met de verschillende disciplines; sprint/horden, springnummers, halve 

fond/fond en werpnummers. In Tabel 21 wordt weergegeven welke disciplines bij welke groep 

horen. Vervolgens richt men zich op de specialisatie in één of twee disciplines.  

 

Tabel 21: Welke discipline behoort tot welke disciplinegroep 

 

VITA bevat, net zoals de hierboven besproken clubs, een recreatieve afdeling. Jaarlijks wordt 

voor de atleten vanaf april een Start-to-Run georganiseerd. Daarnaast is er eveneens de 

mogelijkheid om aan te sluiten bij het joggingteam die zich onder andere richt op de opbouw tot 

tien en vijftien kilometer. Voor hen is echter geen vaste trainer voorzien. Verschillende 

jogbegeleiders nemen afwisselend deze functie op zich. De trainingen vinden voor beide 

groepen plaats op dinsdag, donderdag en zondag. Binnen het joggingteam zijn de atleten, op 

basis van vrije keuze, opgedeeld volgens doelafstand en/of huidig niveau. Momenteel is er een 

groep die zich voorbereidt op een deelname aan de marathon in Londen. Een verantwoordelijke 

uit het sportcentrum ontfermt zich over de opmaak van aangepaste trainingsschema’s.   

VITA organiseert jaarlijks de stratenloop ‘Dwars door Ninove’. Deze is net als ‘de Vredesloop’ 

van ALVA opgenomen is in ‘het Dendercriterium’. Op deze loop hebben de atleten keuze tussen 

een deelname aan een wedstrijdafstand van vijf, tien of vijftien kilometer. Voor de kinderen 

wordt er een kabouterloop (tot zes jaar) en een jeugdloop (zeven – twaalf jaar) georganiseerd.  

De atletiekclub zorgt jaarlijks eveneens voor de organisatie van een B-meeting met een 

internationaal karakter, ‘de Memorial Rasschaert-Flanderscupmeeting’. Bij het verbreken van 

elk stadionrecord kunnen de atleten, mits ze aangesloten zijn bij de VAL, telkens 70 euro 

verdienen. De buitenlandse sporters die niet aangesloten zijn bij de VAL kunnen bij het 

verbreken van de limieten zo’n 65 euro winnen.  
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Zo’n vijftien pistewedstrijden in de zomer en een indoormeeting in de topsporthal van Gent in 

de winter vervolledigen het aanbod van de atletiekclub VITA.  

De club bestaat eveneens uit kernen die zich situeren in Denderhoutem en Overmere.  

In VITA bestaat de mogelijkheid om zich aan te sluiten met  behulp van een kansenpas. Deze 

biedt een korting voor mensen met een beperkt inkomen. Het inschrijvingsgeld wordt dan voor 

50% betaald door het OCMW, 25% wordt door de club gefinancierd en de overige 25% door de 

atleet zelf. Een atleet die hiervoor in aanmerking kwam, bracht dit initiatief in de club tot leven. 

Men gaat uit van de gedachte dat sport een algemeen recht moet zijn en geen voorrecht. (VITA, 

2012a) 

ZELE 

In 1973 werden de voetballers in Zele op handen gedragen. De club Eendracht Zele speelde in 

dat jaar kampioen in vierde nationale. Onder invloed van de heersende euforie vond Eendracht 

Zele dat ze een atletiekafdeling onder hun vleugels konden oprichten. De huidige infrastructuur 

werd bijgevolg ter beschikking gesteld van Atletiekclub Eendracht Zele. Op 22 oktober 1973 

werd A.C. Zele een autonome club na een goedgekeurde aanvraag tot aansluiting bij de K.B.A.B.  

Ondertussen bestaat de club ruim 40 jaar.  (ACZELE, 2011b) 

De trainingen vinden elke maandag, woensdag, vrijdag en zondag plaats op het sport- en 

wandelpark ter Elst in Zele. De benjamins en pupillen worden op woensdag en vrijdag op 

speelse wijze begeleid. Voor de miniemen hanteert men een meer gespecialiseerde aanpak met 

een aanvullende training op maandag. Vanaf de categorie cadetten komt hier eveneens een 

trainingsmoment op zondag bij.  

De organisatie van Start-to-Run heeft bijgedragen tot het ontstaan van de recreatieve afdeling. 

De recreanten kunnen doorgaans twee maal per week, woensdag en vrijdag, trainen op en rond 

het sportplein in Zele. Hun schema wordt aangevuld door een derde training waarvan ze zelf 

mogen kiezen wanneer deze plaatsvindt. De Start-to-Run, die eveneens wordt georganiseerd 

volgens dit principe, vangt twee maal per jaar aan. De joggers kunnen vrijblijvend kiezen voor de 

deelname aan wedstrijden. Hun schema wordt dan ook op basis van eigen gestelde 

doelstellingen op maat gemaakt.  

Elk jaar wordt door de atletiekclub uit ZELE een aantal wedstrijden georganiseerd. Dit betreft 

onder andere ‘de Memorial Falco Christiaens’ in de winter. In de zomer vindt voor de benjamins, 

pupillen en miniemen ‘het WDK’ (Waas District Kampioenschap) plaats en organiseert de club 

‘een limitsmeeting’ (Oost-Vlaams atletiekcriterium) voor de oudere atleten.  

Het Oost-Vlaams atletiekcriterium is een zomercriterium dat plaatsvindt om de piste-atletiek te 

promoten. ACW, HAMME, KAAG, ZELE, VITA en EA zijn de zes clubs die betrokken zijn bij deze 

organisatie. De atleten worden verplicht om aan minstens drie van de zes wedstrijden deel te 
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nemen. Er worden punten toegekend op basis van hun prestatie op de verschillende nummers. 

De leden krijgen punten per beste prestatie op de nummers. Men kan eveneens 50 bonuspunten 

verdienen per wedstrijddag voor de deelname aan een nummer van het criterium.  

Het WDK of Waas District Kampioenschap is een kampioenschap dat zich richt op de 

jeugdatleten. Hamme, Zele, Beveren, Stekene, Sint-Niklaas, Burcht en Lokeren zijn de zeven 

deelnemende clubs die zich telkens ontfermen over één wedstrijd. Om opgenomen te worden in 

het eindklassement moeten de benjamins aan vier, de pupillen aan vijf en de miniemen aan zes  

verschillende nummers deelnemen. Wie voldoet aan deze voorwaarden krijgt op het einde van 

het kampioenschap een T-shirt als aandenken.  

 De middelbare scholen 

O.L.V.-college Oostende (OLVO) 

Het Onze Lieve Vrouwe-college maakt deel uit van de scholengemeenschap ‘Petrus en Paulus – 

vrije scholen aan zee’. De school is gelegen in het stadscentrum van Oostende. Ze maakt deel uit 

van het katholiek onderwijs en biedt opleidingsonderdelen aan op het niveau van het ASO. Aan 

het hoofd staan Dhr. Peter Verbeke als directeur en Dhr. Yannick Scheyving als Adjunct-

directeur. De organisatie voorziet dat elk leerjaar begeleid wordt door een studiemeester. Stijn 

Ampe, studiemeester van het derde middelbaar, werd gecontacteerd in functie van de bevraging 

bij vijftien- à zestienjarige leerlingen. Na goedkeuring kon de vragenlijst worden afgenomen bij 

166 studenten uit de studierichtingen humane wetenschappen, economie, Latijn, 

wetenschappen en wiskunde. 

Sint-Vincentiusinstituut Dendermonde (SVI) 

Het Sint-Vincentiusinstituut valt onder de gemeenschap Archipel die zes secundaire instellingen 

bevat. De school is geleden in het stadcentrum van Dendermonde. Het SVI maakt eveneens deel 

uit van het katholiek onderwijs en heeft met dertien afstudeerrichtingen, op het niveau van het 

ASO, één van de grootste studie aanbiedingen uit de regio. De directeur is Mevr. Claire van 

Overstraeten die wordt bijgestaan door de adjunct-directeur Mevr. Nele Van de Maele. Via het 

secretariaat werd het mogelijk gemaakt goedkeuring te krijgen voor het afnemen van de 

enquêtes bij de respectievelijke leerlingen uit de tweede graad. 195 scholieren uit het SVI 

hebben hun bijdrage geleverd aan deze masterproef.  

De voorzitter van de werkgroep Topsport & Studie UGent en drie topsporters 

Prof. Dr. Lenoir 

Prof. Dr. Lenoir is voorzitter van de Werkgroep Topsport & Studies. Een bepaalde groep 

studenten komt in aanmerking voor het verkrijgen van een topsportstatuut. Dit heeft als doel 
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beloftevolle sporters een topsportvriendelijke studie- en examenfaciliteiten toe te kennen.  De 

student dient aan minimaal één van onderstaande criteria te voldoen om in aanmerking te 

komen voor het verkrijgen van het statuut. Hij/zij dient: 

1. Erkend te worden als topsporter door BOIC of BLOSO. 

2. Erkend te zijn als topsporter bij een erkende topsportfederatie.  

3. Geselecteerd te zijn voor het studenten-WK of Universiade. 

4. Geselecteerd te zijn voor deelname aan EK of WK. 

5. Geselecteerd te zijn voor de nationale ploeg.  

Eén van de aangeboden faciliteiten betreffende het studeren bedraagt de mogelijkheid tot het 

verplaatsen van praktische lessen en/of gewettigde afwezigheid indien nodig. Verder krijgen ze 

eveneens de kans om examens te verplaatsen. De sportieve privileges betreffen de toegang tot 

specifieke infrastructuur en gratis trainingsadvies aangeboden door de opleiding L.O. en 

Bewegingswetenschappen. 

Davy Thielens 

Davy Thielens was jaren actief binnen de atletieksport. Hij beoefende de discipline (halve) fond 

op topniveau. Als vijfjarige werd hij in een atletiekclub ‘gedropt’. Vanaf zijn zestienjarige leeftijd 

presteerde hij op topniveau. Hij won verschillende keren het BK en behaalde de vierde plaats op 

het EK. Deze gloriejaren zetten zich voort tot hij de leeftijd van negentien bereikte. Mede door 

zijn werk is hij na zijn hogere studies gestopt met atletiek. Deze beoefening bouwde hij 

weliswaar reeds de laatste twee jaar van zijn hogere studies af. 

Lander Balcaen 

De zeiler, Lander Balcaen heeft reeds dertien jaar ervaring in de watersport. Hij is aangesloten 

bij de BRYC (Brussels Royal Yachting Club) en heeft zich gespecialiseerd in de discipline van de 

laserklasse. Lander presteert reeds vijf jaar op topniveau en verwijst hierbij naar deelnames aan 

wereldbekers, WK’s, EK’s en een plaats binnen de top 50 op de wereldranglijst. 

Thomas Van der Plaetsen 

Thomas Van der Plaetsen is een tienkamper met negen jaar ervaring binnen de atletieksport. Hij 

beoefent deze discipline binnen AC Deinze. Thomas presteert reeds vijf à tien jaar op topniveau. 

Hiermee wordt bedoeld dat hij aansluit binnen de top tien van de wereld. Op 8 maart 2014 

veroverde hij de bronzen medaille voor zevenkamp op het WK indoor.  
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Bijlage 2: Interviews atletiekclubs 

Bestuursleden en penningmeester 

Algemene informatie  

Naam van de club?  

Aantal jaar dat de club al bestaat?  

Welke activiteiten biedt de club aan? (competitief en/of recreatief) 

Welke groepen/niveaus bestaan er binnen uw club? 

 Hoeveel leden bevatten deze groepen?  

 Hoeveel trainers zijn er beschikbaar voor deze groepen?  

Clubwerking  

Wat is uw taak binnen de club en hoe is deze afgebakend?  

 Wat zijn uw verantwoordelijkheden?  

 Hebt u hierbij een gevoel van autonomie?  

 Zou afwezigheid van uw functie een verschil uitmaken?  

 Is er een draaiboek beschikbaar van uw functie?  

Waar heeft u uw kennis vandaag gehaald om deze functie te kunnen uitoefenen?  

Is er binnen het bestuur een efficiënte en effectieve werking?  

Kan u een sterkte, zwakte, opportuniteit en bedreiging geven van de club aangeven?  

 Hoe zou u inspelen op deze sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen?  

Kunt u hierbij enerzijds een onderscheid maken tussen sportieve en financiële aspecten 

en anderzijds één of meerdere aspecten aanhalen waarbij beiden elkaar beïnvloeden? 

Alle clubs zijn VZW’s, kent u de voornaamste regels waar een VZW zich aan moet houden?  

Bestuursvergadering   

Hoe vaak komt het bestuur samen voor een vergadering?  

Wat wordt hier allemaal besproken op zo’n bestuursvergadering? Door wie wordt deze inhoud 

bepaald?  

Wordt deze vergadering elke keer goed voorbereid?  

 Hoe lang op voorhand krijgt elk bestuurslid de agendapunten?  

Hoe verloopt zo een vergadering  

 Wie neemt de leiding?  

 Wie bepaalt de prioriteiten?  

Wie maakt het verslag op, en wie krijgt dit allemaal te zien?  

Wat kan ervoor zorgen dat zo’n vergadering beter zou verlopen?  
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Financiële aspecten 

Wie draagt de eindverantwoordelijkheid over de financiële aspecten van de club?  

Hoe is de samenwerking met de penningmeester en de bestuursleden?  

Waarom draagt net die persoon de financiële verantwoordelijkheid? Heeft deze specifieke 

kennis uit bijscholingen, professionele achtergrond, enz.? 

Wie heeft er allemaal zicht op de financiële toestand en wie heeft er allemaal toegang tot de 

rekening?  

Hoeveel is uw budget op jaarbasis ongeveer?  

 Is deze gestegen, gedaald of gelijk gebleven de afgelopen jaren?  

 Waar komt jullie budget vandaan?  

 Hoe afhankelijk is uw club van sponsoring en subsidies?  

  Welke ruilvoorwaarden heeft u met de sponsors? En wie zorgt hiervoor?  

 Hoe afhankelijk is uw club van interne inspanningen?  

Welke initiatieven zouden jullie nog extra kunnen organiseren om een groter budget te 

verkrijgen?  

Hoe wordt het verkregen budget gespendeerd? (volgorde van belangrijkheid) 

Sportieve aspecten 

Begeleiding en initiatieven  

Welke initiatieven bieden jullie aan om de sfeer binnen de groepen goed te houden? (Gericht op 

de jeugd, competitiegroepen, joggers en start-to-runners?)  

Welke initiatieven zouden jullie kunnen nemen om nog beter in te spelen op deze vier pijlers?  

 (Niet om winst te maken maar om meer mensen aan te trekken) 

Hoe worden atleten met potentieel begeleid? Krijgen zij speciale ondersteuning/begeleiding?  

 Waar kan de club nog in groeien naar begeleiding toe?  

Is er een goede samenwerking met de ouders?  

Recreatief luik  

Wanneer werd de afdeling voor de recreatieve sporter opgericht?  

Hoe is deze geëvolueerd?  

 Aanbod (gestegen, gedaald of gelijk gebleven? ) 

 Aantal deelnemers (gestegen, gedaald of gelijk gebleven? ) 

 Organisatie, professionaliteit (gestegen, gedaald of gelijk gebleven?) 

Heeft de club plaats voor recreatieve kampnummerbeoefenaars?  

Zijn er andere initiatieven voor recreanten?  
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Samenwerkingsbanden  

Hoe verloopt de samenwerking? Bestuursleden met… 

 Trainers, bestuursleden onderling, ouders, atleten   

 Externe partners: sponsors, VAL, andere clubs  

Trainers  

Hoeveel trainers zijn er binnen uw club aangesteld?  

Welke bijscholingen volgen zij en hoeveel per jaar (ongeveer)?  

Zijn de trainers tevreden over de vergoeding?  

Vrijwilligers  

Wie zijn de vrijwilligers binnen uw club?  

Hoe worden zij erkend binnen de club?  

Kunt u een omschrijving geven over de evolutie van de vrijwilligers in de afgelopen decennia?  

 Aantal 

Verantwoordelijkheden die zij krijgen  

Afhankelijkheid  

Businessmodel  

Zijn jullie in het bezit van een businessmodel?  

Nee 

 Hebben jullie er nog nooit aan gedacht om dit op te stellen voor uw club?  

 Zijn jullie geïnteresseerd om zo’n businessmodel op te stellen of te laten 

opstellen? 

Ja Hoe is deze tot stand gekomen?  

 Wat zijn de onderdelen binnen het businessmodel? 

 Is er een actief gebruik van dit businessmodel?  

 Is er een exemplaar ter beschikking?  
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Trainers 

Algemene informatie  

Van welke groep bent u trainer? 

Hoeveel atleten zitten er in uw groep? 

Hoe bent u bij deze club terechtgekomen? 

Hoe frequent bent u aanwezig op de training? 

 Wat is een reden om niet te gaan?  

Welke niveaus bieden jullie aan op training? Hoe wordt er gedifferentieerd?  

Maakt u gepersonaliseerde trainingsschema’s voor uw atleten?  

Hoe worden atleten opgevolgd door als u niet aanwezig kan zijn op training of wanneer een 

atleet niet kan komen en deze training alleen afwerkt?  

Clubwerking  

Buiten training geven, wat zijn nog andere verplichtingen die u hebt binnen de club?  

Wat is een sterkte, zwakte, kans en bedreiging van uw eigen werkingsmethode?  

Vindt u dat er binnen het bestuur een efficiënte en effectieve werking heerst?  

Wat is een sterkte, zwakte, kans en bedreiging van de werking van de club?  

 Hoe zou u inspelen op deze sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen?  

Kunt u hierbij enerzijds een onderscheid maken tussen sportieve en financiële aspecten 

en anderzijds één of meerdere aspecten aanhalen waarbij beiden elkaar beïnvloeden? 

Trainersvergaderingen  

Hoe frequent zijn de bestuurs- en trainersvergaderingen?  

Wie is er allemaal welkom op een trainersvergadering? 

Is de trainerscoördinator ook welkom op de bestuursvergaderingen?  

Wie maakt de inhoud op van een trainersvergadering?  

 Krijgen alle trainers de agendapunten op voorhand?  

 Wordt er nadien een verslag opgemaakt? Zo ja, wie krijgt dit allemaal te zien?  

Verlopen deze vergaderingen efficiënt? Zo nee, Wat zou beter kunnen?  

Sportieve aspecten 

Initiatieven en ondersteuning 

Welke initiatieven worden aangeboden om de sfeer binnen de groepen goed te houden? (Gericht 

op  de jeugd, competitiegroepen, joggers en start-to-runners)  

Welke initiatieven zouden jullie kunnen nemen om nog beter in te spelen op deze vier pijlers?  

 (Niet om winst te maken maar om meer mensen aan te trekken) 
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Hoe worden de trainers betrokken bij deze projecten, heeft u inspraak?  

Hoe worden atleten met potentieel begeleid? Krijgen zij speciale ondersteuning/begeleiding?  

 Waar kan de club nog in groeien naar begeleiding toe?  

 Door wie wordt deze ondersteuning opgevolgd?  

Is er een goede samenwerking met de ouders? 

Samenwerking banden  

Hoe verloopt de samenwerking? Bestuursleden met… 

 Trainers onderling, bestuursleden, ouders, atleten   

 Externe partners: sponsors, VAL, andere clubs  

Verplichtingen en ondersteuning voor de trainer  

Hoe zijn de trainers georganiseerd?  

Hoe vaak gaat men als trainer op bijscholing?  

Buiten training geven, wat zijn uw andere verplichtingen?  

Krijgen trainers een vaste vergoeding voor hun prestaties?  

Hoe kunnen de trainers nog beter gemotiveerd worden?  

Wordt er gewerkt aan de knelpunten van elke trainer? Kan men bij iemand raad vragen?  
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Competitief atleet  

Algemene informatie  

Welke disciplines beoefent uzelf?  

Hoe bent u bij deze club terecht gekomen?  

Hoe frequent zijn de trainingen, en gaat u hier telkens naartoe?  

Hoe differentieert men binnen de trainingsgroepen?  

Is er per discipline een gespecialiseerde trainer?  

Hoe is de persoonlijke begeleiding? Krijgen jullie gepersonaliseerde trainingsschema’s en 

worden deze opgevolgd door een trainer?  

Sportieve aspecten  

Initiatieven  

Welke initiatieven bieden jullie aan om de sfeer binnen de groepen goed te houden? (Gericht op 

de jeugd, competitiegroepen, joggers en start-to-runners)  

Welke initiatieven zouden jullie kunnen nemen om nog beter in te spelen op deze vier pijlers?  

 (Niet om winst te maken maar om meer mensen aan te trekken) 

Hoe worden jullie hierbij betrokken, heeft u inspraak en zijn jullie bereid om mee te werken aan 

deze projecten/initiatieven? 

Ondersteuning  

Hoe zit het met de ondersteuning voor uw sportieve prestaties?  

Hebt u het gevoel dat u uw mogelijkheden 100% kan ontwikkelen?  

 Nee, hoe komt dit? Wat zou er beter kunnen? 

Wie is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de atleten volgens u?  

 Heeft deze persoon de nodige kennis van alles?  

Vindt u dat de club tekort schiet in de ondersteuning van zijn atleten?  

Is het mogelijk om studie en sport te combineren?  

 Is er de mogelijkheid om zelfstandig te trainen in de week?  

Samenwerking banden  

Hoe verloopt de samenwerking? Bestuursleden met… 

 Trainers, bestuursleden, ouders, atleten  onderling 

 Externe partners: sponsors, VAL, andere clubs  

Hebben jullie als atleet inspraak in de clubwerking?  

Wat zijn uw verantwoordelijkheden als atleet? 

Worden atleten we eens gevraagd om te helpen als vrijwilligers?  
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Clubwerking 

Heeft u een idee hoe het organigram van uw club eruitziet?  

Weet u wie welke verantwoordelijkheden draagt?  

Wanneer u vragen heeft, weet u bij wie u terecht kan?  

Voelt u zich een onderdeel van een organisatie of eerder een onafhankelijk atleet? En waarom?  

Zijn er functies binnen de club die u mist?  

Financiële aspecten  

Hoeveel betaalt u per jaar aan lidgeld?  

 Vindt u dit bedrag aanvaardbaar? (te veel, te weinig)  

 Hoe is dit bedrag geëvolueerd doorheen de jaren? (gestegen, gedaald, gelijk gebleven)  

 Waarvoor wordt dit lidgeld volgens u gebruikt?  

 Wat krijgt u in ruil voor dit lidgeld?  

Heeft u voldoende kennis omtrent de verzekering?  

Welke initiatieven worden er jaarlijks georganiseerd om de clubkas te spijzen? (eetfestijn, 

wedstrijden,…)  
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Recreatief atleet  

Algemene informatie  

Hoe bent u bij deze club terecht gekomen?  

Hoe lang bent u al aangesloten bij de club?  

Hoe frequent zijn de trainingen en gaat u hier telkens naartoe?  

 Wat is een reden om niet te gaan?  

Hoe differentieert men binnen de joggersgroep?  

Hoe is de persoonlijke begeleiding? Krijgen jullie gepersonaliseerde trainingsschema’s en 

worden deze opgevolgd door een trainer?  

Sportieve aspecten  

Initiatieven  

Welke initiatieven worden aangeboden om de sfeer binnen de groepen goed te houden? (Gericht 

op de jeugd, competitiegroepen, joggers en start-to-runners)  

Welke initiatieven zouden jullie kunnen nemen om nog beter in te spelen op deze vier pijlers?  

 (Niet om winst te maken maar om meer mensen aan te trekken) 

Hoe worden jullie hierbij betrokken, heeft u inspraak en zijn jullie bereid om mee te werken aan 

deze projecten/initiatieven? 

Is er een mogelijkheid voor joggers om mee te doen aan wedstrijden en is er een jogcriterium in 

uw club?  

Zijn de trainingen sterk gebonden aan de club of zijn ze vanop een afstand ook te volgen?  

 Speelt de club een belangrijke rol?  

 Is het een motivatiebron om lid te zijn van een club?  

Voelt u zich voldoende belangrijk als recreant binnen de club?  

Ondersteuning  

Welke ondersteuning krijgt u voor de sportieve prestaties?  

Heeft de club een goede groep begeleiders voor de atleten en joggers? krijgen jullie voldoende 

informatie ?  

Wie is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de joggers volgens u?  

 Heeft deze persoon de nodige kennis?  

Vindt u dat de club tekort schiet in de ondersteuning van zijn joggers?  

Is het mogelijk om studie en sport te combineren?  

 Is er de mogelijkheid om zelfstandig te trainen in de week?  
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Samenwerking banden  

Hoe verloopt de samenwerking? Bestuursleden met… 

 Trainers, bestuursleden, ouders, atleten  

 Externe partners: sponsors, VAL, andere clubs  

Hebben jullie als jogger inspraak in de clubwerking? 

Wat zijn uw verantwoordelijkheden als jogger? 

Worden atleten we eens gevraagd om te helpen als vrijwilligers?  

Voelt u zich thuis in deze club? Hoe is de sfeer tussen competitieve en recreatieve atleten?  

Clubwerking 

Heeft u een idee hoe het organigram van uw club eruitziet?  

Weet u wie welke verantwoordelijkheden draagt?  

Wanneer u vragen heeft, weet u bij wie u terecht kan?  

Voelt u zich een onderdeel van een organisatie of eerder een onafhankelijk atleet? En waarom?  

Zijn er functies binnen de club die u mist?  

Financiële aspecten  

Hoeveel betaalt u per jaar aan lidgeld?  

 Vindt u dit bedrag aanvaardbaar? (te veel, te weinig)  

 Hoe is dit bedrag geëvolueerd doorheen de jaren? (gestegen, gedaald, gelijk gebleven)  

 Waarvoor wordt dit lidgeld volgens u gebruikt?  

 Wat krijgt u in ruil voor dit lidgeld?  

Heeft u voldoende kennis omtrent uw verzekering?  

Welke initiatieven worden er jaarlijks georganiseerd om de clubkas te spijzen?  
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Vrijwilliger  

Algemene informatie  

Hoe bent u bij deze club terecht gekomen?  

Hoe lang bent u al vrijwilliger voor deze club?  

Wat is uw functie in de club?  

Wat motiveert u om bij deze club te blijven?  

Clubwerking  

Weet u wie de contactpersoon is voor de vrijwilligers?  

Welke verantwoordelijkheden heeft een vrijwilliger binnen de club, wat is de taakverdeling?  

Luistert het bestuur naar jullie opmerkingen, worden deze serieus genomen? 

Vindt u dat er binnen de club een efficiënte en effectieve werking  heerst?  

Wat is volgens u een sterkte, zwakte, kans en bedreiging van de club? 

 Hoe kan men hierop inspelen?  

Erkenning als vrijwilliger  

Waarom bent u vrijwilliger geworden bij deze club?  

Wanneer doet de club beroep op u?  

Krijgen jullie een beloning of bedanking voor de hulp?  

Voelt u zich als vrijwilliger onderdeel van het team?  

Krijgt u als vrijwilliger voldoende autonomie, verantwoordelijkheid?  

 Welke middelen krijgt u ter beschikking om de activiteiten uit te voeren?  

Sportieve aspecten  

Welke initiatieven bieden jullie aan om de sfeer binnen de groepen goed te houden? (Gericht op 

de jeugd, competitiegroepen, joggers en start-to-runners)  

Welke initiatieven zouden jullie kunnen nemen om nog beter in te spelen op deze vier pijlers?  

 (Niet om winst te maken maar om meer mensen aan te trekken) 

Hoe worden jullie hierbij betrokken, heeft u inspraak en zijn jullie bereid om mee te werken aan 

deze projecten/initiatieven? 

Hoe is de rol van de vrijwilliger geëvolueerd over de laatste decennia/jaren?  

 Betrokkenheid 

 Aantal 

 Taken en verantwoordelijkheden 
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Bijlage 3: Enquête drop-out bij middelbare scholieren 

 

1. Doet u aan sport 

o Ja 

o Nee, ga naar vraag 4 

Zoja, welke sport(en):……………….……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoe lang beoefent u deze sport(en) al: ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Op welk niveau beoefent u deze sport(en): 

o Competitief: welk niveau? ………………………………………………………………………………… 

o Recreatief  

 

2. Bent u aangesloten in een sportclub  

o Ja 

o Nee  

Zoja,welke club(s):………………………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wat zijn uw redenen om aan sport te doen, wat is de grootste motivatie? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Heeft u een sport beoefend of in het verleden ook nog andere sporten beoefend?   

o Ja 

o Nee 

Zo ja, welke sport + club:…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Waarom bent u ermee gestopt? …………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Wat zou voor u een motivatie zijn om terug te beginnen sporten? ………………………..………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Zo nee, waarom hebt u nooit aan sport gedaan?………………………………………………………..………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat zou een motivatie zijn voor jezelf om te beginnen sporten? ……………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 4: Interview Professor Lenoir 

Hoeveel studenten maken momenteel gebruik van het statuut voor topsporters? 

Hoe is dit cijfer in de afgelopen jaren geëvolueerd?  

Ligt de drempel voor het verkrijgen van dit statuut naar uw mening te laag, goed of te hoog? En 

waarom?  

Heeft u een beeld over het aantal topsporters die dit statuut niet aanvragen?  

Wat zou hiervoor de reden kunnen zijn? 

 Zijn er veel atleten die een statuut aanvragen en dit niet krijgen?  

  Zijn er mogelijkheden om deze subtoppers te ondersteunen?  

Wat zijn volgens u de voornaamste sterktes die gepaard gaan met het dragen van dit statuut?  

In welke mate motiveert het statuut de studenten om studie en topsport te combineren?  

In welke mate zorgen de aangeboden faciliteiten van de UGent voor een verbeterde 

sportprestatie of studieresultaten? Kunt u een aantal voorbeelden aanhalen?  

Wat zijn volgens u de voornaamste gebreken/tekorten van dit statuut?  

 Hoe zouden deze kunnen worden verholpen in ideale omstandigheden?  

Zijn er momenteel plannen voor opbouwende wijzigingen betreffende de facilitaire 

voorzieningen in het statuut? 

Mocht u over alle mogelijke middelen/infrastructuur/…. kunnen beschikken, welk initiatief zou 

u naar uw mening kunnen bijdragen tot een lagere drop-out bij atleten die hogere studies 

aanvangen? 

Zijn er eveneens voorzieningen voor atleten die competitief actief zijn, maar niet tot de top 

behoren, die de student motiveert om hun sportbeoefening aan te houden?  

 Zo nee, vindt u dat dit zou moeten worden ingevoerd? 

  Aan welke initiatieven had u hiervoor gedacht in ideale omstandigheden? 

  Onze studentenclub, zou dit haalbaar zijn om te integreren binnen UGent?  

 Zo ja, kunt u deze toelichten?  

Wat is uw mening omtrent ons voorstel voor het uitbouwen van een neutrale club?  
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Bijlage 5: Interview topsporters  

Algemene gegevens 

Naam 

Sport/discipline 

Club (indien van toepassing)  

Aantal jaren ervaring?  

Aantal jaren prestatie op topsportniveau? 

Omschrijving topsportniveau? 

Andere relevante informatie omtrent de sportbeoefening?  

Specifieke informatie topsportstatuut  

Middelbare school  

Hoe hebt u over het algemeen de combinatie tussen uw sport en de studies in de middelbare 

school ervaren?  

 Werd u in het bijzonder begeleid door uw club om de combinatie optimaal te laten 

verlopen? 

 Werd u in het bijzonder begeleid door uw school om de combinatie optimaal te laten 

verlopen? 

 Zijn er aspecten die de sportclub/middelbare school volgens u beter had moeten 

aanpakken, opdat de combinatie tussen het studeren en de sportbeoefening vlotter had kunnen 

verlopen?  

 Kunt u een aantal sterktes en/of zwaktes aanhalen die u in deze periode hebt ervaren 

qua organisatie of ondersteuning? 

Hoe zou de organisatie voor het combineren van (top)sport en studie, op middelbaar niveau, er 

in uw ogen moeten uitzien, opdat deze combinatie op een ideale manier zou kunnen 

plaatsvinden? U mag er vanuit gaan dat alle middelen ter beschikking zouden zijn.  

 Welke initiatieven door de sportclub en middelbare school zouden hiertoe kunnen 

bijdragen?  

Hogere studies 

Aan welke instelling hebt u uw hogere studies voltooid?  

Wat heeft u ertoe aangezet dat u voor deze instelling hebt gekozen?  

In welke zin verschilde het aanbod van deze instelling met de andere instellingen?  

Heeft deze instelling aan uw verwachtingen voldaan? (Zo ja, wat waren deze?/Zo nee, wat 

verliep anders?) 
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Kunt u een aantal sterktes en/of zwaktes aanhalen die u in deze periode hebt ervaren qua 

organisatie of ondersteuning?  

Hoe zou de organisatie voor het combineren van (top)sport en studie er in uw ogen moeten 

uitzien, opdat deze combinatie op een ideale manier zou kunnen plaatsvinden? U mag er vanuit 

gaan dat alle middelen hiervoor ter beschikking staan. Welke initiatieven door de sportclub en 

het hoger instituut zouden hiertoe kunnen bijdragen?  

Hebt u nog aanvullende suggesties voor de middelbare scholen, hogere instituten of 

(top)sporters?  

Hebt u nog relevante opmerkingen omtrent de ervaring met topsport en hogere studies?  
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Bijlage 6: Toelichting canvasmoddelen atletiekclubs 

Strategische partners  

Elke organisatie heeft dezelfde interne sleutelfiguren. Iedereen heeft trainers nodig om atleten 

op te vangen, te ondersteunen en te begeleiden. Deze staan niet enkel in voor de fysieke training, 

maar ook de opvolging van de psychologische en mentale factoren valt onder hun 

verantwoordelijkheid. De trainers en het bestuur moeten samen nagaan welke clubwerking ze 

willen hanteren. Hierbij moet rekening worden gehouden met de verwachtingen van de leden. 

De vrijwilligers zijn de steunpalen van de organisatie. Aan hen worden verantwoordelijkheden 

toegekend bij de voorbereidingen en het plaatsvinden van verscheidene activiteiten. De ouders 

en de atleten  vervolledigen de groep interne partners. Om met hen een lange termijn-relatie op 

te bouwen moet de club het aanbod actief afstemmen op hun noden en wensen.  

Externe partners van een club zijn onder andere de sponsors, de Vlaamse Atletiekliga 

(koepelorganisatie) en de stad of de gemeente waarbij men over het algemeen de piste huurt. De 

meeste organisaties maken met één of meerdere wedstrijden deel uit van een criterium. Dit 

zorgt voor een noodzakelijke samenwerking met andere deelnemende clubs. AVR en Zele vullen 

hun interne partners aan met atleten en trainers uit andere organisaties. Ze vormen 

gemeenschappelijke trainingsgroepen om een optimale begeleiding te kunnen aanbieden.  

Kernprocessen  

Er is weinig variatie in de kernactiviteiten van de verschillende clubs. Tot dit algemeen aanbod 

behoren de trainingen, de (jaarlijkse) Start-to-Run en andere steeds terugkomende (sociale) 

activiteiten. Het aantal en soort binnen deze laatste categorie varieert per club en verwijst naar 

de organisatie van een veldloop, een indoormeeting, een internationale wedstrijd en/of een 

stratenloop. In de winter zorgt VITA voor het plaatsvinden van een indoormeeting terwijl AVR 

en Zele een cross inrichten, meer bepaald de Crosscup en de Memorial Falco Christiaens. 

In de zomer worden er pistewedstrijden georganiseerd waaronder de English meeting (ALVA), 

een vijfkamp (AVR), de Memorial Rasschaert (VITA) waartoe nog tien tot vijftien andere 

wedstrijden behoren en de Limitsmeet en 1000 van Zele.  Daarnaast vinden ook 

criteriumwedstrijden plaats voor de jeugdatleten zoals de Rubenscup (AVR) en het WDK (Zele). 

Na de laatste wedstrijd wordt hierbij een klassement opgemaakt en krijgen alle deelnemers een 

kleine attentie. Tot slot zijn de Westlaanrun (AVR) en de Vredesloop (ALVA) stratenlopen die elk 

jaar opnieuw georganiseerd worden. Door ALVA wordt deze daarenboven steeds aan een goed 

doel gekoppeld.  

Elke club voorziet ook sociale evenement zoals een eetfestijn, BBQ of spaghettiavond. Deze zijn 

onder andere gericht op het aanvullen van de financiële kas vermits wedstrijden weinig tot geen 

opbrengsten met zich meebrengen.  
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Kernmiddelen 

Elke club heeft dezelfde middelen nodig om hun activiteiten te kunnen organiseren. Ze dienen te 

beschikken over een locatie die varieert volgens het evenement dat men wil laten plaatsvinden. 

Daarnaast heeft de club voldoende materiaal en geld nodig om hun aanbod te realiseren.  

Waarde propositie  

Het aanbod van een atletiekclub toont weinig verschil aan tussen de organisaties. Hiertoe 

behoren onder andere begeleide trainingen voor jong en oud. AVR en Zele voorzien eveneens 

een gediplomeerde trainer voor de joggers. Leden die ingeschreven zijn bij de atletiekclub 

kunnen gebruik maken van de accommodatie en het materiaal die ze ter beschikking hebben. 

Verder verkrijgen ze in ruil voor hun lidgeld een verzekering en indien gewenst een VAL-

nummer waarmee ze aan wedstrijden kunnen participeren.  

Een meerwaarde van een aansluiting bij een club is dat men nooit alleen hoeft te lopen of 

trainen. Op vaste trainingsuren worden voor alle groepen begeleiders voorzien die de atleten de 

nodige tips, kennis en vaardigheden aanbrengen. Daarnaast hechten alle organisaties enorm 

veel belang aan de opbouw van een respectvolle en vriendschappelijke sfeer. De jeugdatleten 

genieten een brede opleiding waarin ze in alle disciplines worden onderricht. Eenmaal de 

atleten doorstromen tot de hogere categorieën gaat men over tot specialisatie. Bij VITA wordt 

eveneens gebruik gemaakt van een doorstromingsgroep alvorens de aansluiting tot de hogere 

categorie plaatsvindt. Hierbij dienen de atleten, wanneer ze cadet zijn, te kiezen voor een 

disciplinegroep zoals werpen of springen en moet het lid pas de keuze maken voor één of twee 

disciplines zoals kogel of hoogspringen wanneer hij/zij overgaat naar de groep junioren.   

Klantrelaties  

Relaties met de klanten probeert men op te bouwen en te behouden door te zorgen voor een 

leuke sfeer waardoor iedereen zich goed voelt. Hiervoor worden regelmatig sociale activiteiten 

georganiseerd zoals een nieuwjaarsreceptie, een etentje voor de vrijwilligers (VITA), een ontbijt 

na Start to Run-test (ALVA), een bus inhuren om naar de MVD te gaan, enz.. 

Atleten probeert men te motiveren met de organisatie van een clubcriterium. Deelnames aan 

wedstrijden die hiervan deel uitmaken, leveren namelijk punten op. Het aantal behaalde punten 

dient als basis voor het verdienen van een financiële ondersteuning. Deze dient de atleet wel te 

gebruiken voor het betalen van dokterskosten, benodigd materiaal of deelnemende stages.  Bij 

jeugdatleten wordt een ander principe gehanteerd. Er wordt eveneens een criterium opgesteld, 

maar voor hen bedraagt de prijs een beker of een daguitstap met de club naar een pretpark.  

Persoonlijk contact met de atleten wordt door elke club als belangrijk beschouwd. Mededelingen 

gebeuren door de trainers, die het dichtst bij de leden staan of door het bestuur, vanuit haar 
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positie bovenaan de organisatie. De atleten weten bij wie ze met welke problemen terecht 

kunnen en wie de functie van vertrouwenspersoon draagt. 

ALVA onderscheidt zich met haar doorgedreven werking voor het goede doel. Vorig jaar namen 

ze voor het eerst deel aan de RoParun. Dit is een aflossingsloop die vertrekt in Parijs en aankomt 

in Rotterdam. Het ingezamelde geld ging integraal naar de hulporganisatie ‘kom op tegen 

kanker’. Tijdens hun jaarlijkse vredesloop zamelen ze eveneens geld in voor het goede doel dat 

varieert per sportjaar. Per inschrijving gaat er één euro naar desbetreffende hulpbehoevende 

organisatie.  

Door Start to Run en Fun atletiek op hetzelfde moment aan te bieden, hoopt men jonge gezinnen 

aan te trekken en een relatie met hen op te bouwen. Beide projecten duren tien weken.  

VITA wil iedereen de kans geven om te sporten en werkt daarom met het systeem van de 

kansenpas. Dit is een financiële ondersteuning voor kansarmen. 25% van het inschrijvingsgeld 

wordt door de atleet zelf betaald, 25% door de club en 50% door het OCMW. De atletiekclub 

vindt namelijk dat sporten een basisrecht is en wil iedereen hier een kans toe geven.    

Kanalen 

Alle clubs verspreiden nieuwsberichten via websites en sociale media, zoals facebook. Daarnaast 

worden ook digitale nieuwsbrieven (ALVA en ZELE) nog steeds opgemaakt. Zele vervolledigt 

zijn lijst kanalen met gebruik van een gemeentekrant.  

Klantsegmenten 

De klanten die clubs willen aanspreken kunnen opgedeeld worden in vier categorieën, namelijk 

jeugdatleten, competitieatleten, joggers en Start to Runners. 

Jeugdatleten krijgen in elke club een brede ontwikkeling. Men leert hen alle disciplines aan op 

een spelende manier. Zonder hiertoe verplicht te worden, kunnen ze reeds deelnemen aan 

wedstrijden. Vanaf het tweede middelbaar komt men in de competitiegroep terecht. Atleten 

moeten dan kiezen voor een discipline of disciplinegroep waarin ze zich wil specialiseren. Het is 

belangrijk dat de atleten zelf deze keuze maken en deze niet door de trainers wordt opgelegd. 

Naarmate de leden ouder worden, vernauwt hun specialisatie tot één, maximum twee, 

disciplines. De recreatieve lopers kunnen aansluiten bij de joggers. Aan hen wordt vrijblijvend 

de mogelijkheid geboden deel te nemen aan stratenlopen. De atleten binnen deze categorie 

stellen zelfstandig hun doelen op. Deze variëren qua duur en afstand naargelang hun niveau. Op 

basis van hun doelstellingen wordt door de trainer een specifiek schema opgesteld. Voor 

beginnende lopers bestaat de mogelijkheid om samen met anderen deel te nemen aan het 

programma Start to Run. Het motiveert hen dat ze nooit alleen moeten lopen en de nodige 

begeleiding krijgen.  
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ALVA onderscheidt zich met een aanbod gericht op een uniek klantensegment, namelijk de jonge 

gezinnen. Door Start to Run en Fun atletiek op hetzelfde tijdstip te organiseren, proberen ze de 

deelnames in beide groepen (de Start to Runners en de jeugd) te stimuleren.   

VITA wil dan weer iedereen de kans geven om te sporten met het mogelijke gebruik van een 

kansenpas gericht op de specifieke doelgroep.  

Inkomstenstromen  

De voornaamste inkomstenbronnen van elke club zijn de lidgelden, toegangsprijzen voor 

wedstrijden en opbrengsten uit georganiseerde activiteiten. Verder wordt ook geld gegenereerd 

uit de verkoop van dranken en snacks in de kantine of op evenementen buiten de club. 

Inkomsten die afhankelijk zijn van externe partners bedragen de sponsoring, subsidies en 

geldstromen zoals interesten op de bank. In onderstaand taartdiagram wordt een beeld gegeven 

van de inkomstenstroom van de club Zele.  

 

  

Figuur 9: Taartdiagram: voorbeeld van de inkomstenstroom van ZELE 
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Kostenstructuur  

Ook in de kostenstructuur zijn weinig verschillen terug te vinden tussen de clubs. Elke 

organisatie dient te investeren in goederen zoals sportmateriaal en moet trainers en juryleden 

vergoeden. Deze laatste kosten worden gecategoriseerd onder ‘betaalde vergoedingen en 

vergoedingen in natura aan derden’.  

Andere kosten zijn enerzijds de huur van de piste, de gebouwen en het specifiek materiaal voor 

evenementen en tot slot het onderhoud en de herstellingen van eigen bezittingen. Onder diverse 

aankopen vallen de betalingen van brandstof, energie en water, maar ook voor abonnementen 

voor boeken en tijdschriften.  

Reclame, publiciteit en promotie, diverse belastingen en taksen en financiële kosten zijn enkele 

voorbeelden van kleinere betalingen van een club. 

In het taartdiagram is een voorbeeld weergegeven van de kostenstructuur van de club Zele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 10: Taartdiagram: voorbeeld van de uitgavenstromen van ZELE 
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Bijlage 7: Toelichting grafieken middelbare scholen 

Niet sporters 

Grafiek 1: De sporten die men in het verleden uitoefende: In het totaal geven 57 leerlingen 

aan dat ze op dit moment geen sport beoefenen. 49 van hen deed dit in het verleden wel, maar 

heeft dit stopgezet. Dansen, zwemmen en turnen zijn de sporten die voornamelijk werden 

beëindigd door respectievelijk 22, 10 en 9 leerlingen. 

Grafiek 2: Voornaamste redenen waarom zij sportbeoefening stopgezet hebben: De 

voornaamste reden waarom voorgenoemde sportbeoefeningen werden stopgezet, is tijdgebrek. 

Dit werd door 24 jongeren als motief aangegeven. Geen plezier meer ervaren en blessures & 

medische redenen vullen de top drie aan.  

Grafiek 3: Om welke redenen zij terug aan sport zouden beginnen: Elf leerlingen menen dat 

het hen zou motiveren om de sportbeoefening te hervatten, mochten hun vrienden en 

vriendinnen dit ook doen. Minder schoolwerk komt op de tweede plaats met acht jongeren en 

het verkrijgen of hebben van een goede conditie wordt zes maal aangehaald als voornaamste 

motivatie.   

Acht jongeren geven aan dat ze nooit een sport hebben beoefend. Men heeft hier naar eigen 

zeggen geen tijd of interesse voor of vindt dat het zijn/haar ding niet is. Zij vinden dat ze aan 

twee uur lichamelijke opvoeding genoeg hebben. 

Ze zouden gemotiveerd zijn om aan sportbeoefening te beginnen, mochten ze hier meer tijd voor 

hebben. Anderen zouden dan weer gaan sporten om te kunnen vermageren, conditie op te 

bouwen, een mooie lijn te verkrijgen of om in goede gezondheid te verkeren.  

Sporters 

Grafiek 4: Meest beoefende sporten: 48 bevraagde jongeren dansen in hun vrije tijd. Deze 

sport is met dit cijfer koploper onder de steekproef. Op de tweede plaats komt voetbal, met 42 

beoefenaars van de 182 leerlingen die aan sport doen. De categorie lopen en joggen is eveneens 

populair en sluit de top drie met 34 scholieren die er actief aan deelnemen. 

Grafiek 5: Tijdsduur van de sportbeoefening: In de tijdsduur van sportbeoefening is heel wat 

schommeling merkbaar. De meeste bevraagden, 41 jongeren, oefenen hun sport nog maar een 

jaar uit. Daarnaast zijn er eveneens 36 leerlingen die al tien jaar actief zijn in hun sport. Dit is 

evenveel als het aantal die de hobby drie jaar geleden hebben aangevat. 

Grafiek 6: Niveau van de sportbeoefening: De leerlingen die een sport beoefenen, doen dit 

voornamelijk op competitief niveau. 134 bevraagden sporten op recreatief niveau. Meestal is dit 

in combinatie met een andere sport waaraan ze ofwel op competitief of eveneens op recreatief 

niveau deelnemen.   
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Grafiek 7: Sportbeoefening al dan niet in georganiseerde context: 220 sporten worden in 

een club beoefend. Er werd 50 maal aangegeven dat de sport niet in georganiseerd verband 

plaatsvindt. 

Grafiek 8: Voornaamste redenen waarom zij aan sport doen: 136 leerlingen beoefenen de 

sport, omdat ze het leuk vinden. De tweede voornaamste motivatie is het feit dat het goed is 

voor de gezondheid, dit werd door 66 leerlingen aangegeven. Ontspanning, conditie en vrienden 

die de sport beoefenen wordt ruim 50 maal als motivatie benoemd. 

Grafiek 9: Stopgezette sporten door sporters: Voor de scholieren die nu nog sport beoefenen, 

is turnen de meest stopgezette hobby uit het verleden. Dansen komt op de tweede plaats en 

werd door 52 actieve leerlingen uitgeoefend. Zwemmen, 39 jongeren, en tennis, 31 jongeren, 

zijn eveneens door veel sportbeoefenaars stopgezette activiteiten. 

Grafiek 10: Voornaamste redenen waarom zij deze sporten stopgezet hebben: De meeste 

sportbeoefenaars hebben één van hun sporten stopgezet omwille van tijdgebrek. Dit betreft 64 

leerlingen uit de steekproef. 60 maal werd de beoefening saai of niet meer leuk bevonden. De 

keuze om andere sportactiviteiten als prioriteit te zien en te verkiezen wordt 26 maal 

aangehaald als reden voor stopzetting en sluit hiermee te top drie af. 

Grafiek 11: Motivatie om deze stopgezette sporten te hervatten: Hoewel de jongeren nog 

steeds een sport beoefenen, zouden zeventien van hen de stopgezette sport hervatten, mochten 

ze over meer tijd beschikken. Indien er in het verleden plezier beleefd werd aan het uitoefenen 

van de sport of het gevoel verkregen werd een betere conditie te hebben, zouden dertien 

leerlingen de hobby hervatten. Ook vrienden die nog steeds de sport beoefenen of het verkrijgen 

van een betere gezondheid zijn een motivatie voor sporters om een stopgezette sport opnieuw 

aan te vatten. 
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Bijlage 8: Toelichting gesprekken De voorzitter van de werkgroep Topsport & Studie 

UGent en drie topsporters 

Prof. Dr. Lenoir 

Zo’n 220 studenten maken momenteel gebruik van het statuut gericht op topsporters. Dit aantal 

is, relatief gezien, overheen de jaren weinig veranderd.  

Momenteel heerst er een discussie omtrent het herbekijken van de criteria om dergelijk statuut 

te verkrijgen. De erkenning vanuit de koepelinstantie van hun sporttak geeft hen onmiddellijk 

het recht gebruik te maken van de faciliteiten. Voor de studenten op wie dit niet van toepassing 

is, is de criteria afhankelijk van de karakteristieken van de sport en zijn organisatie.  

Subtoppers kunnen tot op heden geen statuut aanvragen. Voor de topsporters is deze, binnen de 

UGent, voor iedereen gelijk. In Leuven daarentegen wordt een onderscheid gemaakt tussen A- 

en B- atleten en in Brussel zouden zo’n vijf verschillende statuten worden aangeboden.  

De faciliteiten worden dusdanige aangeboden dat een Olympisch atleet, die de examenperiode in 

de maand januari volledig kan meevolgen, geen recht heeft hiervoor vrijstelling of verplaatsing 

aan te vragen. Vallen de examens samen met het competitieseizoen dan is er wel de 

mogelijkheid, afhankelijk van de ‘goodwill’ van de professoren een individuele regeling te 

schikken. Het systeem stelt zich erg flexibel op, maar rekent eveneens, in bepaalde 

omstandigheden, op begrip van de trainer en andere betrokkenen uit de sportwereld. Er wordt 

bijvoorbeeld verwacht dat de atleten bereid zijn om deel te nemen aan de universitaire 

kampioenschappen. De ervaring leert dat deze wederzijdse flexibiliteit op lager niveau 

doorgaans beperkter is. Prof. Dr. Lenoir is dan ook van mening dat weinig tot geen 

communicatie met de trainers nog steeds de grootste zwakte is binnen het systeem.  

Het statuut, dat ervoor zorgt dat de examenperiode naar eigen beschikbaarheid kan worden 

ingedeeld, de student geen verplichting heeft om lessen bij te wonen en de mogelijkheid biedt 

praktijkvakken te verplaatsen, speelt wel degelijk een motiverende rol om topsport met hogere 

studies te combineren. De atleten weten dat voor hen een speciaal programma wordt opgesteld 

en gaan mee in de verwachtingen van het systeem. Dit is voornamelijk mogelijk mits goede 

communicatie. Over het algemeen volgen topsportstudenten geen voltijds programma, maar is 

het van essentieel belang een geïndividualiseerd traject (GIT) uit te stippelen om voldoende 

recuperatie te waarborgen.  

Momenteel beschikt de werkgroep over een halftijds personeelslid dat de sleutel van het 

systeem vormt. Er is, zoals eerder vermeld, een goede communicatie tussen de topsporters en 

professoren vereist, maar ook het belang van een sterke connectie met de trainers mag men niet 

onderschatten. Iemand die zich hier weliswaar voltijds over zou kunnen ontfermen, zou een 

grote meerwaarde betekenen voor de organisatie. Hiervoor worden momenteel de nodige 
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middelen verzameld. Een sterkte bevindt zich ook in de aanmaak van een ‘facebook-groep’ die 

bijdraagt tot een betere omgang met de student. Een opvallend positief aspect is de ruim 

aanwezige ‘goodwill’ bij de atleten die steeds ingaan op het verzoek aanwezig te zijn op 

proclamaties en andere specifieke gelegenheden.  

Lander Balcaen 

Lander werd tijdens zijn middelbare studies absoluut niet begeleid om deze optimaal te kunnen 

combineren met zijn sportbeoefening. Integendeel, hij ervoer een tegenwerking vanuit zijn 

eerste school, het College. Dit gaf hem de aanzet zijn studies aan een andere instelling verder te 

zetten, het Atheneum, waar de directie een oogje dicht kneep. 

Hij is van mening dat de club slechts een kleine speler is in het beleid omtrent de combinatie 

topsport en studies. De voornaamste flexibiliteit dient voort te komen uit de school waarbinnen 

de atleet studeert. Dit zou zich moeten uiten in het rekening houden met lange afwezigheden en 

de mogelijkheid om verplichte testen te verplaatsen. 

Over het algemeen meende hij betere resultaten te behalen in periodes met drukke 

trainingsdagen en wedstrijden. Dit was hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de opmaak van een 

goede planning die zich opdrong. Lander vindt dat in een ideale situatie middelbare scholieren 

het recht moeten krijgen op een nationaal statuut om op die manier erkenning te krijgen als 

topsporter. Dit zou de mogelijkheid moeten bieden om op een officiële en wettelijke manier 

afwezig te zijn zonder de noodzaak hiervoor te moeten overschakelen naar een topsportschool.  

Lander vatte zijn universitaire studies, Master in de Lichamelijke Opvoeding en 

Bewegingswetenschappen, aan binnen de UGent. Dit was een evidente keuze omwille van de 

afstand tot zijn thuis. Het flexibeler topsportprogramma van de VUB, dat zich weerspiegelde in 

vrijstellingen voor de sportvakken, zette hem er toe aan na enkele jaren over te schakelen naar 

deze instelling. De topsporters zouden hier, naar zijn mening, persoonlijker begeleid worden 

door iemand die hiervoor als verantwoordelijke is aangesteld. De communicatie met de 

betrokken professoren, omtrent aanwezigheden, zou vlotter verlopen. Tot slot bestaat voor elk 

opleidingsonderdeel een mogelijkheid tot de opmaak van een vervangtaak en een flexibiliteit in 

het afleggen van examens. De VUB voldoet dan ook aan zijn verwachtingen, terwijl de UGent wat 

meer flexibiliteit zou mogen vertonen in bepaalde aspecten. In ideale omstandigheden zou er 

een extra service moeten bestaan waarbij de nodige ‘knowhow’ van de universiteit ter 

beschikking wordt gesteld van de topsportstudenten. Deze zouden bijgevolg betere 

trainingsprogramma’s, voedingsschema’s, enz. kunnen opstellen. Desbetreffende informatie zou 

uiteindelijk moeten uitgewisseld worden tussen de universiteiten. Als voorbeeld haalt hij een 

zeilproject aan, opgesteld door de UGent, waar hij geen inzicht in kreeg omwille van zijn studies 

aan de VUB en zijn lidmaatschap bij de Waalse federatie.  
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Davy Thielens 

Tot de categorie scholieren hield de atletiekclub rekening met het programma van de 

middelbare school. Zo organiseerde men de stages en kampioenschappen telkens  in de 

vakantieperioden. Mogelijks kwam het voor dat ze op vrijdag reeds moesten vertrekken en op 

maandagen pas terug thuis aankwamen, maar dan was het wel mogelijk vrijstelling te verkrijgen 

binnen de school, het Sint Lutgardus te Oostende. Vanuit de club ondervond Davy geen 

specifieke ondersteuning. Via een privésponsor verkreeg hij wel een beperkte premie bij de 

lokale vereniging, maar was hier op zich geen vragende partij voor. Zijn focus lag op dat moment 

volledig op de atletieksport. Evenwel vanuit de school werd geen bijzondere begeleiding 

voorzien. Als topsporter werd hij niet extra gestimuleerd deel te nemen aan schoolse 

sportactiviteiten en diende Davy net als iedereen het volledige lessenpakket te volgen. Gezien de 

combinatie sport en studie bij defensie makkelijker zou verlopen, speelde de gedachte hiernaar 

over te schakelen. Middelbare scholen moeten naar zijn mening hun flexibiliteit in hun aanpak 

afstemmen aan de kenmerken van de atleet en zijn sportbeoefening. Het niveau en de 

trainingsgebieden zullen hier zeker ook een rol in spelen. Als voorbeeld wordt Seppe Smits 

aangehaald, die gezien zijn maandenlange verblijf in skigebieden andere noden heeft dan een 

topsporter uit de atletiekwereld. 

Davy voltooide zijn studie Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen 

aan de VUB. De keuze voor deze instelling ging volledig samen met het aanbod binnen de 

studierichting. Atletiek kwam altijd op de tweede plaats, gezien er amper geld kan worden 

verdiend voor het neerzetten van topprestaties. De VUB bood op dat moment slechts één 

topsportstatuut aan waarmee de atleet het recht bemachtigde verplichte lessen gewettigd 

afwezig te zijn. Binnen de opleiding diende men een bepaald % aanwezigheden te halen, wat op 

hem bijgevolg niet van toepassing was. Verder was er de mogelijkheid examens op een ander 

moment af te leggen en als L.O.-er kon vrij gebruik worden gemaakt van sportfaciliteiten. Davy 

trainde tijdens zijn studies bij een trainer uit Brussel. Gezien de ruime vrije tijd als student en de 

toegankelijkheid van de atletieksport om de trainingen zelfstandig op beschikbare momenten te 

voltooien, meent hij dat de combinatie topsport en studie qua tijdsbesteding zeker haalbaar is. 

De grootste drempel en moeilijkheid die hij heeft ervaren is de hoeveelheid sport, mits hij koos 

voor een praktische opleiding.  

Zijn trainer, professor natuurwetenschappen binnen de betreffende faculteit, wist precies wat 

zijn studies inhielden. Hij diende de opgestelde training te voltooien, zonder dat hierin rekening 

werd gehouden met zijn opleiding. Davy kreeg wel de vrijheid om de tien voorgeschreven 

trainingen op eigen gekozen momenten uit te voeren. 

Hij studeerde samen met drie andere topsportstudenten uit de sporttakken zwemmen, atletiek 

en handbal. Ook deze atleten wilden hun studiejaren niet spreiden, wat zich omwille van de 
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zware combinatie uiteindelijk wel opdrong. Het volgen van een puur theoretische opleiding zou 

naar hun mening een grotere haalbaarheid hebben om topsport en studie te combineren.  

Thomas Van Der Plaetsen 

Tijdens zijn middelbare studies onderving Thomas geen specifieke begeleiding om de 

combinatie topsport en studies optimaal te laten verlopen. Hij voltooide zijn derde graad 

nochtans in het atheneum te Gent in de Voskenslaan waar men eveneens kan kiezen voor de 

topsportrichting. Gezien hij niet overtuigd was van de meerwaarde voor jonge atleten om deze 

afstudeerrichting te volgen, koos hij hier niet voor. Het grootste knelpunt situeerde zich in de 

hoeveelheid les. De normale schooldag duurde tot 16u en beperkte onmiddellijk heel wat 

trainingsmogelijkheden. In andere landen heeft men, naar zijn mening, meer tijd en ruimte om 

buiten de schooluren te sporten. Thomas pleit dan ook voor meer vrije tijd om te sporten of 

minder theoretische lessen en meer sportbeoefening tijdens de schooluren. Dit is echter pas 

mogelijk als zich een sportcultuur manifesteert onder de Belgische jongeren.  

Thomas voltooide zijn hogere studies aan de Hogeschool Gent. De bereidheid om hem als 

topsporter te erkennen, de dichte ligging bij zijn thuis en trainingslocaties en het aantrekkelijk 

curriculum hebben bijgedragen tot deze keuze. Hij vatte de studies aan met weinig 

verwachtingen vanuit de instelling omtrent zijn bijzonder statuut. De enige ‘goodwill’ die hij 

voor ogen hield, was de mogelijkheid om examens te verplaatsen en gewettigd afwezig te zijn 

tijdens verplichte lessen. Naarmate hij verder studeerde, merkte Thomas wel dat de 

ondersteuning van de leerkrachten toenam. 

De grootste zwakte die hij aanhaalt is de verdeeldheid van topsportondersteuning onder de 

onderwijsinstellingen. De ondersteuning komt voornamelijk vanuit de overheid en heeft in 

wezen weinig connectie met de universiteiten of hogescholen. In andere landen, zoals de VS met 

hun NCAA systeem, is dit net het omgekeerde. De minieme ondersteuning van de 

onderwijsinstelling komt voort uit het feit dat deze, buiten de prestige, weinig terugkrijgt voor 

de speciale behandeling van topsportatleten.  

Thomas pleit voor een systeem gelijkend op dat van de NCAA. Hij vreest enkel dat de Belgische 

markt hiervoor te beperkt is. Ook is hij van mening dat middelbare studenten veel meer 

sportpraktijk zou moeten krijgen. Er heerst veel talent in België, maar dit kan met het huidige 

systeem van zo’n twee uur L.O. per week amper ontdekt of gestimuleerd worden. 

Topsportscholen zouden dan weer overbodig zijn wanneer het niet gaat om sporten waar een 

vroege ontwikkeling zich opdringt (bv. gymnastiek) of ploegsporten (bv. handbal, volleybal, …). 

Voor jonge atleten, met name onder zeventien jaar, heeft professionele begeleiding binnen de 

atletiekwereld weinig meerwaarde. Gezien nog steeds budget voor de topsportscholen ter 
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beschikking wordt gesteld, betekent dit echter dat professionele en studerende atleten vaak 

minder ondersteuning krijgen.  

Er heerst volgens Thomas in België een foute perceptie dat het mogelijk is eerst te focussen op 

het voltooien van hogere studies en vervolgens en sportcarrière te ontwikkelen. De harde 

realiteit is dat een atleet die tijdens of vlak na de studies de aansluiting met de wereldtop niet 

vindt, maar een minieme slaagkans heeft om dit niveau ooit nog te halen. Na het behalen van het 

diploma valt de ondersteuning van de ouders vaak weg, de federatie volgt enkel diegene op die 

reeds op topniveau hebben gepresteerd en sponsors interesseren zich voornamelijk in atleten 

die op jonge leeftijd al potten breken. Er zou in België een systeem moeten bestaan die de atleet 

de mogelijkheid biedt om tijdens de studies een sportcarrière te ontwikkelen.  

 

 

 


