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Voluit voor je club!
Om jullie nog beter van dienst te zijn, lanceren
we

heel

binnenkort

een

vernieuwde

website. We houden deze nog heel even in
petto, maar kunnen alvast verklappen dat de
federatieclubwerking

van

Sporta

ook

een

nieuwe naam zal krijgen! Samen met een nieuw logo en opgefriste
stijl gaan we er stevig tegenaan om jouw club ten volle te ondersteunen.
Ontdek binnenkort meer.

Genereer en verstuur
ziekenfondsattesten vanuit
Mijn Beheer
De tool in Mijn Beheer om ziekenfondsattesten
op te maken werd uitgebreid. Nu kan je met behulp van sjablonen alle
velden automatisch laten invullen én deze onmiddellijk mailen
naar je leden of downloaden. Zo is het nu nog eenvoudiger om de
attesten rechtstreeks vanuit Mijn Beheer aan je leden te bezorgen.
Bovendien kan je bepaalde velden van het attest (bv. lidgeld, naam
verantwoordelijke,…) variabel invullen. Aan de hand van verschillende
sjablonen kan je per groep/sporttak een apart attest opmaken. Zo
verminderen we jouw administratieve last die bij het maken van
ziekenfondsattesten komt kijken.
Ga ermee aan de slag en bezorg je leden hun persoonlijk ziekenfondsattest
zodat ze vlot een (gedeeltelijke) terugbetaling bij hun ziekenfonds kunnen
aanvragen. Zij zullen dit zeker waarderen!
Je vindt de tool terug in Mijn Beheer onder het menu “Documenten” >
“Ziekenfondsattesten”.

Mijn Beheer

Plan je eigen tornooi met
Tournify
Met de online tool Tournify organiseer je heel
eenvoudig je volledige clubtornooi of kampioenschap: van inschrijving,
opmaak tornooischema tot prijsuitreiking. Alle hedendaagse digitale
mogelijkheden worden benut (bv. online inschrijfpagina, live schema’s en
resultaten publiceren, enz.) waardoor werken in Excel verleden tijd is!
Bovendien krijg je als Sporta-club een ﬁkse korting op het gebruik van
Tournify.

Jouw Sporta-voordeel
Als Sporta-club krijg je een exclusieve
korting van 50% op de reguliere
kostprijs van Tournify:
Gratis voor een tornooi tot 8 teams
€20 voor een tornooi tot 60
teams (i.p.v. €40 reguliere kostprijs)
€60 voor een tornooi > 60
teams (i.p.v. €120 reguliere kostprijs)

Wil je van de 50% korting proﬁteren?
Ga dan steeds via Mijn Beheer naar het menu Tournify en klik van daaruit
door naar de tool. Zo weet het systeem dat je een Sporta-club bent en zal
de korting automatisch toegepast worden!
En geef nu toe: wie staat er momenteel niet te trappelen om nog eens te
kunnen meedoen aan een gezellig zomers tornooitje? De recente corona
versoepelingen vormen alvast geen spelbreker meer voor jouw tornooi!

Ontdek Tournify

September: Maand
van de sportclub
Na

een

activiteiten,

jaar
is

met
het

beperkte

ongetwijfeld

belangrijker dan ooit om sporters
opnieuw de weg naar de club te
laten

vinden.

Want

sporters

beleven meer, zeker in een sportclub!
De uitgelezen kans is de nieuwe editie van Maand van de Sportclub! Van 1
tot 30 september 2021 wil Sport Vlaanderen, samen met sportdiensten

en sportfederaties, alle sportclubs in de kijker zetten en inwoners in contact
brengen met het lokale sportclubaanbod.
Ook jij als club kan meedoen en je deuren wagenwijd open zetten!

Open de deur van je sportclub!

Sporta zet in op multisport
Als multisportfederatie wil Sporta haar clubs de
komende jaren nog meer en nog beter gaan
ondersteunen

in

de

uitbouw

van

een

multisportaanbod. We geloven er immers sterk in
dat we, door sportplezier en succesbeleving centraal
te zetten, ook bij de minder ambitieuze of minder
talentvolle sporters, de motorische ontwikkeling en
de drijfveer om lifetime

te

sporten

kunnen

versterken.
Uit de algemene clubenquête die we eind 2019 voerden, kwam naar voren
dat ook onze clubs het over het algemeen belangrijk vinden om een
brede motorische ontwikkeling bij hun leden te stimuleren. Het
uitoefenen

van

meerdere

sporten

en

het

inoefenen

van

sporttakoverschrijdende motorische vaardigheden dragen hier enorm aan
bij.
Daarnaast stellen we vast dat het aantal Sporta-clubs met dergelijk aanbod
tot op heden nog vrij beperkt is.
Daarom gingen we aan de slag om de mogelijke noden en behoeften van
onze clubs daaromtrent in kaart te brengen. In een eerste fase
bevroegen we onze gekende multisportclubs over hun aanbod én
over de mogelijke drempels die ze ondervinden bij de organisatie
ervan.*
Nu zijn we ook erg benieuwd naar de mening van AL onze clubs. Heeft
jouw club al eens een multisportaanbod overwogen? Wellicht zijn er goede
redenen waarom jouw club geen multisportaanbod heeft. Help je
ons een handje en geef je dit door in deze korte poll?
POLL: Wat houdt je club tegen om te starten met een
multisportaanbod?
Vragen of wil je hierover mee nadenken? Laat het ons dan zeker weten
op federatie@sporta.be of 03/361.53.43.
*Bedankt aan de clubs die onze bevraging invulden! Onder de deelgenomen sportclubs,
verlootten wij 3 Decathlonbonnen ter waarde van €50,00. De winnaars zijn Do IT,
Mimosa en TK Olympia Beerse.

Corona en sport
Na

lang

wachten

is

het

eindelijk zo ver! Iedereen kan
terugkeren naar zijn favoriete
sport! Maar opgelet bij zoveel
enthousiasme dat je niet te
snel uit de startblokken schiet!
Ga

voor

een

gedegen

voorbereiding en een rustige
opbouw want blessures gluren
om de hoek na een lange
periode van inactiviteit!

Bekijk de huidige corona-maatregelen

Webinars voor een vlotte

Tegoedbon Vlaamse

heropstart

Trainersschool

Via herlaadjouwsportclub.be wordt

Volgde je in 2021 een opleiding of

je

de

bijscholing van VTS en betaalde je

heropstart na corona! Er worden

minimum €25? Goed nieuws want

heel

dan krijg je weldra een tegoedbon

club
wat

ondersteund
interessante

aangeboden

om

de

bij

webinars
vragen

te

van €25 om te investeren in je

counteren waarmee je worstelt.

eigen ontplooiing!

Heb je de kickoﬀ gemist? Geen

Deze bon komt automatisch in Mijn

probleem,

VTS

vooruitgang

dankzij
kan

de
je

digitale

deze

opnieuw bekijken!

Herlaad je sportclub!

Vergoeden via
verenigingswerk

hier

en kan je besteden aan een

volgende

VTS

bijscholing

opleiding!

Meer info

of

Ben je al helemaal mee met de nieuwe
wetgeving

omtrent

trainers,

scheidsrechters

medewerkers

via

het

vergoeden
en

van

andere

verenigingswerk?

Het

vernieuwde statuut waarbij personen tot €
6.390,00

bruto

belastingstarief

per

jaar

kunnen

aan

een

bijverdienen

lager
ging

in

in

januari

2021.

Het

Dynamoproject vatte alles wat je hierover moet weten duidelijk samen.
Bovendien wordt het te verdienen maximum bedrag voor de maanden
juli, augustus en september (3de trimester) opgetrokken tot 1.065
euro per maand. Het maximale jaarbedrag blijft behouden.

Lees alle info over verenigingswerk

Wil je wat aan je gezondheid doen?
Je wilt graag gezonder leven. Met meer
levenskwaliteit. Maar hoe begin je eraan? De
CM-gezondheidsconsulent helpt je op weg met
advies op maat. Omdat gezondheid meer is
dan niet ziek zijn, komen naast je fysieke
gezondheid ook je welbevinden,
levenskwaliteit, sociale contacten en je
dagelijkse functioneren aan bod.

Ontdek hier het CM-voordeel

Zomervibes
Weldra genieten we hopelijk allemaal van een
deugddoende

zomer

met

mooi

weer

en

gezond gezelschap. Ook bij Sporta nemen we
een kleine pauze. De hele zomer lang is er een
kleinere personeelsbezetting, we blijven echter
wel bereikbaar via de gekende kanalen.

Sporta-federatie vzw
Boomgaardstraat 22 bus 50 - 2600 Berchem
T. + 32 3 361 53 40 (nieuw nummer)
E. federatie@sporta.be
W. www.sportafederatie.be
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