
View in browser

november 2022

Start met multisport en krijg je lesgever

terugbetaald!

Sporta zet volop in op multisport en daarom krijgen

organisaties die starten met een multisportaanbod  de

lesgeverskost van de  eerste 10 lesuren terugbetaald.

Startte jouw club in 2022 met een nieuw

multisportaanbod voor kinderen? Aarzel dan niet en vraag jouw

tegemoetkoming aan voor 1 december 2022.

Ontdek hoe je dit aanvraagt

De impact van de energiecrisis
op Sporta-clubs

Uit de resultaten van de VSF-

bevraging kunnen we onderstaande

conclusies trekken voor Sporta-

clubs: 

Voorlopig nemen Sporta-clubs

minder maatregelen om de

energiefactuur te beperken t.o.v. het Vlaams gemiddelde.

Dit komt omdat Sporta-clubs zelden eigenaar blijken te zijn van hun

sportaccommodatie en daardoor beperkt zelf instaan voor hun

energiefactuur.

Door de afhankelijkheid van gemeentes lijken weinig Sporta-clubs

momenteel structureel verlies te ervaren. Dit zorgt wel voor een grote

afhankelijkheid/onzekerheid van hoe de gemeentes hun energiekosten

zullen doorrekenen.

Voor de Sporta-clubs die hun energiefactuur wel zagen stijgen, ligt het

percentage in lijn met de algemene trend.
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Ontdek clubgrade Mis deze kans niet

Opgelet: dit zijn veralgemeende resultaten. Jouw speci�eke clubsituatie kan uiteraard

afwijken.

Hieronder zie je welke maatregelen de Sporta-clubs nemen om hun

energiekosten te beperken.

Energiemaatregelen van Sporta-clubs

Energiesteun voor sportclubs

De Vlaamse regering maakt  53 miljoen vrij

voor sportclubs om hun stijgende

energiekosten op te vangen.

50 miljoen is voorzien voor goedkope

energieleningen. Clubs die energiebesparende investeringen doen,

kunnen beroep doen op deze leningen met een rente van 1%.

3 miljoen wordt voorzien voor clubs die nu acuut in de problemen zitten

door de stijgende energiefacturen.

De steun zal vanaf begin 2023 aangevraagd kunnen worden. Details hoe je

deze aanvraag concreet doet, volgen in de loop van december door de overheid.

Details over de energiesteun

LAATSTE KANS Clubgrade aan

voordeel tarief

Met Clubgrade haalt je club een

begeleidingstraject binnen om jouw

club klaar te stomen voor de

toekomst! Dankzij steun van de

Vlaamse overheid kan je dit jaar nog instappen aan een voordeeltarief van €750

waarbij Sporta nog eens 25% tegemoet komt. Je betaalt dus netto €562,50!

Intekenen aan het voordeeltarief kan nog tot eind 2022,  ook al start je pas

in 2023 effectief.  Vanaf 2023 kost het traject tussen de €1.400 en €2000.
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10 december - Gent/digitaal

Dag van de trainer

Op de Dag van de Trainer is er een

gigantische keuze van interessante

bijscholingen op maat van trainers

samengesteld door de VTS. Ook

Sporta Team is van de partij met een

theorie- en praktijksessie over het

stimuleren van brede motorische

ontwikkeling in je club. 

Kies je sessies naar keuze en Sporta

betaalt je inschrijvingsgeld terug!

Alle info

26 november - digitaal

Dag van de clubbestuurder

Op zaterdag 26 november 2022 gaan

we opnieuw digitaal en kan je kiezen

uit een aanbod van maar liefst 16

webinars. We brengen je

interessante thema's en helemaal

op maat van sportclubbestuurders.

Stel zelf je programma samen en kies

2 sessies om digitaal te volgen.

Kies je sessies naar keuze en Sporta

betaalt je inschrijvingsgeld terug!

Alle info

Een welkomstmail van Sporta Team voor je
leden

Leden die je als clubbestuurder aansluit bij Sporta Team

krijgen een automatische welkomstmail toegestuurd

van Sporta Team.

In die mail ontvangen ze hun digitale lidkaart en

ontdekken ze o.a. de ledenvoordelen van Sporta Team.

Enkel de leden waarvan het e-mailadres geregistreerd staat in Mijn Beheer

ontvangen de welkomstmail op het moment hun lidmaatschap wordt

vernieuwd.
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Toolk it sportclubondersteuning

Om clubs te begeleiden bestaat  er

naast je federatie en lokale

overheid  heel wat ondersteuning in

Vlaanderen. Van �nanciële, materiële

of sporttechnische ondersteuning tot

manieren om je sportclub rookvrij te

maken of je leden te begeleiden naar

een gezonder eetpatroon. 

Sport Vlaanderen verzamelde  alle

tools die jouw sportclub kunnen

ondersteunen in een nieuwe

toolkit.  Je kan er praktisch inzetbare

instrumenten, nuttige informatie en

inspiratie in vinden om je sportclub

nóg gezonder te maken.

Ga naar de toolkit

Geef tieners een stem

Een analyse  toont aan dat een groot

deel van de tieners uitvalt tussen de

leeftijd van 13 tot 19 jaar.  Wie tieners

verliest binnen haar sportclub, verliest

ook haar toekomstige trainers,

bestuurders of vrijwilligers die de club

draaiende houden en mee helpen

groeien. 

Met ‘Geef tieners een stem’ willen

we ervoor zorgen dat er mét tieners

gesproken wordt in plaats van over

tieners.  Op die manier kunnen tieners

aangeven wat er goed of net niet

goed loopt tijdens een training of in

de clubwerking.

Ontdek het project

Bekijk voorbeeld welkomstmail

Een sintfeest, kersttraining of eindejaarsactiviteit gepland in de

club? In ClubSupport vind je onder het thema 'communicatie'

gebruiksklare templates voor af�ches of �yers. Maak je liever zelf

iets? In het document 'Gemakkelijk visuals ontwerpen met Canva'

lees je hoe je met de gratis Canva tool aan de slag kan gaan!

Mooie designs scoren nu eenmaal beter ;)
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� Agenda bijscholingen en opleidingen

22 november - Hoe omgaan met uitdagend gedrag op de sportvloer? - Volzet

26 november - Dag van de sportclubbestuurder - Online

29 november - Communicatie in je vereniging van levensbelang - Online

8 december - Nieuwe vrijwilligers aantrekken - Online

10 december - Dag van de Trainer - Gent

Vlotte clubfinanciën

De boekhouding, betalingen verrichten, de begroting opmaken... Ook

het �nanciële aspect hoort bij je clubwerking.

Maar wist je dat de Vlaamse Sportfederatie het jou �nancieel gemakkelijker kan

maken met enkele handige programma's? En we hebben zelfs nog meer goed

nieuws. Teken voor 8 januari in op het online boekhoudprogramma Assist

én de budgettaire planningstool Goalplanner.  Twee vliegen in één klap.  En

dat slechts voor 50 euro.

Wist je dat sportclubleden 10% meer kans hebben op risicovol
gokgedrag? Kennis hebben van sport geeft een vals gevoel van

controle! Laat je niet vangen! ��

https://www.sportateam.be/bijscholingen?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=terugbetaling_multisportlesgever_energie_in_je_sportclub_bijscholingen_en_veel_meer&utm_term=2022-11-15
https://www.sportateam.be/uitdagend-gedrag?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=terugbetaling_multisportlesgever_energie_in_je_sportclub_bijscholingen_en_veel_meer&utm_term=2022-11-15
https://vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-begeleiding/dag-van-de-sportclubbestuurder-digitaal-0?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=terugbetaling_multisportlesgever_energie_in_je_sportclub_bijscholingen_en_veel_meer&utm_term=2022-11-15
https://www.sportateam.be/communicatie?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=terugbetaling_multisportlesgever_energie_in_je_sportclub_bijscholingen_en_veel_meer&utm_term=2022-11-15
https://www.sportateam.be/nieuwe-vrijwilligers-aantrekken?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=terugbetaling_multisportlesgever_energie_in_je_sportclub_bijscholingen_en_veel_meer&utm_term=2022-11-15
https://www.sport.vlaanderen/dag-van-de-trainer/doelstellingen/?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=terugbetaling_multisportlesgever_energie_in_je_sportclub_bijscholingen_en_veel_meer&utm_term=2022-11-15
https://vlaamsesportfederatie.be/nieuws-en-inspiratie/bestel-een-jaarlicentie-op-goalplanner-en-krijg-1-jaar-gratis-assist?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=terugbetaling_multisportlesgever_energie_in_je_sportclub_bijscholingen_en_veel_meer&utm_term=2022-11-15
https://www.sport.vlaanderen/media/20070/factsheet-gokken-in-de-sport.pdf?fbclid=IwAR2Yk0x7n7dZxL530cgWWAvUz8NPADQHV9_YzMsNZqeGvNrV337sNCn3H5g&utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=terugbetaling_multisportlesgever_energie_in_je_sportclub_bijscholingen_en_veel_meer&utm_term=2022-11-15


De CM-app maakt het leven

makkelijk

Wist je dat je via de CM-app gemakkelijk je

sportvoordeel en andere voordelen kan

aanvragen? Je laadt gewoon een foto van het

attest op en de rest gaat vanzelf. Zo hoef je

de attesten nooit meer af te printen en gaat

de verwerking supersnel! Je vindt er bovendien ook een handig overzicht van al

jouw (en je kinderen hun) terugbetalingen. Zoek in je app store op 'Mijn CM' en

download hem gratis.

Sporta vacatures

Maak jij binnenkort deel uit van ons Sporta

team? We zijn momenteel op zoek naar:

- Coördinator klantendienst Sporta Spot Kempen

- Beleidsmedewerker Sporta Spot Kempen

- Technieker, kok of poetsmedewerker Sporta Spot

Kempen

Sporta Team

https://www.sport.vlaanderen/media/20070/factsheet-gokken-in-de-sport.pdf?fbclid=IwAR2Yk0x7n7dZxL530cgWWAvUz8NPADQHV9_YzMsNZqeGvNrV337sNCn3H5g&utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=terugbetaling_multisportlesgever_energie_in_je_sportclub_bijscholingen_en_veel_meer&utm_term=2022-11-15
https://www.sportateam.be/bijscholingen?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=terugbetaling_multisportlesgever_energie_in_je_sportclub_bijscholingen_en_veel_meer&utm_term=2022-11-15
https://www.sportaspots.be/userfiles/media/default/vacature-coordinator-klantendienst.pdf?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=terugbetaling_multisportlesgever_energie_in_je_sportclub_bijscholingen_en_veel_meer&utm_term=2022-11-15
https://www.sportaspots.be/userfiles/media/sportaspots.be/vacature-beleidsmedewerker-kempen.pdf?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=terugbetaling_multisportlesgever_energie_in_je_sportclub_bijscholingen_en_veel_meer&utm_term=2022-11-15
https://www.sportaspots.be/vacatures-kempen?utm_source=newsletter-mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=terugbetaling_multisportlesgever_energie_in_je_sportclub_bijscholingen_en_veel_meer&utm_term=2022-11-15


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
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