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December 2022

Inspiratiedag Multisport

Op zaterdag 11 februari organiseren

Sporta Team en Fros een allereerste

Inspiratiedag Multisport in Mechelen!

Een dag vol tips & tricks om aan de slag te

gaan met brede motorische vaardigheden

in je sportclub, trainingen, …

Verwacht je aan …

� Een multisport-infomarkt

� Multisport in theorie: Waarom? Hoe? …

� Inspirerende goede voorbeelden

� Praktijksessies Multimove, Coach 4 Skills, Storytelling bij kleuters en

integratie van brede motorische oefenstof in je training.

� Voldoende tijd en ruimte om te netwerken

De Inspiratiedag Multisport is bedoeld voor sportclubs,  trainers,

sportdiensten,  studenten,  …  die willen starten met een multisportaanbod,

hun multisportaanbod willen verbeteren of hier simpelweg over willen

bijleren.  

Alle info en inschrijvingen

Vorm mee het warmste

Sport(a)netwerk .

Vorm met je club mee het Warmste

Sport(a)netwerk van Vlaanderen.

https://www.sportateam.be/multisportdag
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f61316c32743561316f33
https://www.sportateam.be/multisportdag
https://www.sportateam.be/multisportdag
https://sportavooriedereen.be/het-warmste-sport-a-netwerk-van-vlaanderen


Lees er alles over Registreer je actie

Kansarmoede is dit jaar het thema

van de Warmste Week 2022. Door het

vormen van het Warmste

Sport(a)netwerk tonen we dat dit

thema ook leeft bij onze sportclubs.

Organiseer een actie voor de

Warmste Week,  registreer ze snel

via onze website en help sport mee toegankelijk te maken voor iedereen.

Doen 50 clubs hetzelfde, dan schenken wij €1.000 aan De Warmste Week!

Zoals eerder gecommuniceerd wijzigt vanaf 1 januari het

aansluittarief bij Sporta.

HERINNERING

• Voor sporttakken uit categorie A en B stijgt het tarief met €1

per lid/jaar.

•  Categorie C verdwijnt.  De sporttakken onder categorie C

worden verplaatst naar categorie A of B en krijgen dat nieuwe

tarief

Een overzicht van de nieuwe tariefregeling vind je via deze link. 

Deze wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2023. Alle leden die je vóór

deze datum aansluit, vallen nog een laatste keer onder het oude

tarief. Wees evenwel gerust: in vergelijking met wat je ervoor

terugkrijgt, blijft het Sporta-lidmaatschap uiterst interessant!

Volg een trainersopleiding op
maat

De Vlaamse Trainersschool lanceerde

eind november haar nieuwe

opleidingsaanbod voor 2023. Er

worden opnieuw heel wat opleiding

Start 2 coach, initiator, instructeur B

en zelfs een gloednieuwe Coach 4

Skills gepland!

Kan je niet goed kiezen? Keuzewijzer Robin helpt je naar jouw ideale

trainersopleiding!

https://sportavooriedereen.be/het-warmste-sport-a-netwerk-van-vlaanderen
https://sportavooriedereen.be/het-warmste-sport-a-netwerk-van-vlaanderen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxOEy5rcqxlJ0sPdpxV1-hBXC6rSp4-dM4YQOutbM9rqRP_A/viewform
https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/keuzewijzer-vts-opleidingen-en-bijscholingen/
https://www.sportateam.be/tarieven#:~:text=%C2%A0NIEUWE%20TARIEVEN%20VANAF%201%20JAN.%202023
https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/keuzewijzer-vts-opleidingen-en-bijscholingen/


Mijn Beheer tevredenheid

Afgelopen maand deden we een

bevraging bij onze clubs over onze

online administratietool 'Mijn Beheer'

(MB). Aangezien we best trots zijn op

deze resultaten delen we ze graag!

Mijn Beheer krijgt een algemene

score van 8/10.  Opvallend, clubs die

vaker met Mijn Beheer werken geven

een hogere score dan clubs die

minder met Mijn Beheer werken.

Niet twijfelen dus om nog vaker in te

loggen en onze handige functies te

ontdekken. 

Resultaten bevraging

Clubsupport in de k ijker

Bij het runnen van een club komt erg

veel kijken. In ClubSupport vind je

daarom handige en inspirerende

documenten die jou vooruit helpen

bij de werking van je club. 

Dacht je bv al aan een kaartje of

presentje voor je vrijwilligers bij het

naderen van Kerst? In ons document

in de kijker geven we je 5 tips voor

meer helpende handen in je club!

Benieuwd naar meer inspiratie?

ClubSupport vind je als menu in Mijn

Beheer.

5 tips voor meer helpende handjes

Kies je ideale opleiding

Gebruik Mijn Beheer voor aansluitingen en
inschrijvingen.

Start binnenkort een nieuw seizoen? Mijn Beheer heeft met de module

'Inschrijvingen/formulieren' een uitstekende tool om jouw inschrijvingen of

aansluitingen vlot te laten verlopen.  Je stelt snel een formulier op met

zelfgekozen vragen waarna jouw leden dit online kunnen invullen en eenvoudig

kunnen betalen.

Een échte tijdsbesparing voor jullie clubadministratie.

https://www.sportateam.be/resultaten-bevraging-mijn-beheer
https://www.sportateam.be/resultaten-bevraging-mijn-beheer
https://www.sportateam.be/resultaten-bevraging-mijn-beheer
https://www.sportateam.be/userfiles/media/default/403-5-tips-voor-meer-helpende-handjes.pdf
https://www.sportateam.be/userfiles/media/default/403-5-tips-voor-meer-helpende-handjes.pdf
https://www.sportateam.be/userfiles/media/default/403-5-tips-voor-meer-helpende-handjes.pdf
https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/keuzewijzer-vts-opleidingen-en-bijscholingen/


Leden die inschrijven voor een
Sportakamp, dat is 3x scoren!

Goed nieuws! Omdat jouw club is aangesloten bij

Sporta Team, krijgen je leden niet alleen een

supertoffe kampervaring. Ze ontvangen ook €10

korting op een dagkamp of €20 korting op een

kamp met overnachting cadeau.  �  Het enige

wat je hiervoor moet doen is de kortingscode

(STL23TVF37) ingeven tijdens het inschrijvings-

proces. 

Als club geniet je bovendien van een extra bonus

van  €13/lid dat op kamp gaat. 

Ontdek hoe je hiervan pro�teert

� Agenda bijscholingen en opleidingen

Inspiratiedag Multisport : 11 februari - De Nekker Mechelen.

Kalender Vlaamse Sportfederatie: Bijscholingen voor clubbestuurders.

Kalender Vlaamse Trainersschool: Bijscholingen voor trainers.

"Leef"  - De CM-podcast

https://www.sportakampen.be/sportclubs
https://www.youtube.com/watch?v=60dF4375NGM&list=PLEUBEZAwN1bWqXk0b0ZSaCnbrfuMLhOA6&index=1&t=5s
https://www.sportateam.be/bijscholingen
https://www.sportateam.be/www.sportateam.be/multisportdag
https://vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-begeleiding
https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/


Boomgaardstraat 22 bus 50 - 2600 Berchem

T. +32 3 361 53 40

E. team@sporta.be

W. www.sportateam.be

Je ontvangt deze e-mail omdat je

ingeschreven bent voor de nieuwsbrief van

Sporta Team

Uitschrijven

In de podcastreeks Wat je nog niet wist

over …  vertellen BV's openhartig over hun

obstakels op vlak van gezondheid.

Migraine, kanker, fysieke

beperking, pleegzorg en ouder worden.

Beluister de a�everingen hieronder of via

de apps: Spotify, Apple Podcasts, of je

eigen favoriete podcastapp. Zoekterm: CM

Gezondheidsfonds. Podcast | CM Leef

(leefmagazine.be)

Tussen Kerst en Nieuw is Sporta Team niet bereikbaar. Nadien staan we vol

enthousiasme voor jullie klaar!

Sporta Team

http://www.facebook.com/sportateam
http://www.sportateam.be/
mailto:team@sporta.be
tel:+32 3 361 53 40
mailto:team@sporta.be
http://www.sportateam.be/
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/56230496/805211
https://www.leefmagazine.be/luister/podcast

