
MAAK KENNIS MET SPORTA TEAM



- Sporta-federatie wordt Sporta Team

- Welke ondersteuning biedt Sporta Team?

- Welke sportclubs kunnen bij Sporta Team terecht?

- Hulp voor jouw sportdienst

Op het programma



- Voor georganiseerde sportclubs
- Begeleiding, ondersteuning, 

informeren, organiseren
- www.sportateam.be

- Voor de losse, ongebonden sporters 
(individueel, gezin, lesgever,…)

- Tips, training, preventie, verzekering
- Sportevent ondersteuning
- www.zekersporten.be

MULTISPORTFEDERATIE



https://youtu.be/VmJ_q_AaSE4



Sporta Team 
De vertrouwde clubondersteuning van 

Sporta-federatie in een nieuw jasje



www.facebook.com/sportateam



Welke ondersteuning 
biedt Sporta Team?

- Eenvoudige administratie

- Degelijke sportverzekering

- Sterke support en voordelen

- Eenvoudig all-in tarief



Eenvoudige administratie
Krijg meer tijd voor je sport.

https://www.youtube.com/watch?v=sR2WeBfv02s

https://www.youtube.com/watch?v=sR2WeBfv02s


Eenvoudige administratie
Krijg meer tijd voor je sport.

o D.m.v. eigen administratieve tool “Mijn Beheer”

o Eenvoudig online beheer van alle club- en ledenadministratie in 
1 programma met o.a.:

• Leden kunnen zichzelf online aansluiten en betalen bij je club
• Communiceer gemakkelijk met al je leden (mailings of sms)
• Verstuur automatisch ingevulde ziekenfondsattesten
• Leden- en clubverzekeringen aanvragen
• Statistieken raadplegen
• Attesten opmaken
• Leden opdelen in groepen
• Inhoudelijke ondersteuning voor je clubwerking

(https:/www.youtube.com/watch?v=sR2WeBfv02s)


Degelijke sportverzekering
Gerust sporten dankzij een uitgebreide sportverzekering.

• Verzekering voor alle sportieve en 
niet-sportieve clubactiviteiten

• Voordelen t.o.v. doorsnee polis:

✓ Geen franchise
✓ Individuele sportbeoefening (buiten clubverband) verzekerd voor joggen, 

wandelen, fietsen, zwemmen, fitnessen, rolschaatsen en yoga.
✓ Ruimere terugbetaling
✓ Geen kostenplafond

• Ruime keuze verzekeringsopties (events, sportkampen,…)

www.sportateam.be/onze-sportverzekering

http://www.sportateam.be/onze-sportverzekering


Stevige support en voordelen
Omdat sporten het allerbelangrijkste is 

voor je sportclub.

1) Inhoudelijke ondersteuning

• Inspiratieplatform ClubSupport
✓ Praktische voorbeelden en ideeën
✓ Uitgewerkte handleidingen en draaiboeken
✓ Aanpasbare sjablonen

• Clubbezoek
• Persoonlijke helpdesk
• Vernieuwd en flexibel sportaanbod 

ontwikkelen

www.sportateam.be/ondersteuning-voor-je-club

http://www.sportateam.be/ondersteuning-voor-je-club


2) Clubvoordelen – enkele vbn.

• 50% terugbetaling cursusgeld bij behalen van VTS-
diploma

• Terugbetaling deelnamegeld “Dag van de 
sportclubbestuurder”

• Ondersteuningspakket voor loopwedstrijden

• Gratis sporttas voor sporttechnisch gediplomeerde 
trainers

• Materiële ondersteuning voor Multimove aanbieders

• 50% korting op tornooisoftware Tournify

• Gratis verzekering voor niet-leden bij 
wervingsactiviteiten

• Subsidie voor jeugdvriendelijke sportclubs

• Pennenset voor vrijwilligers

• Enz.

www.sportateam.be/clubvoordelen 

http://www.sportateam.be/clubvoordelen


3) Recreatief competitieaanbod

Volleybal – Tafeltennis – Gym & Dans –
Zwemmen – Badminton

https://www.sportateam.be/sporttakwerking

4) Opleidingen en bijscholingen
https://www.sportateam.be/bijscholingen

5) Multisport ondersteuning
https://www.sportateam.be/multi-sporten

6) Sporta voor iedereen
https://www.sportateam.be/sport-voor-allen

https://www.sportateam.be/sporttakwerking
https://www.sportateam.be/bijscholingen
https://www.sportateam.be/multi-sporten
https://www.sportateam.be/sport-voor-allen


Eenvoudig all-in tarief
Het gehele pakket voor een vaste prijs. Helder & transparant.

1 tarief per lid/jaar, afhankelijk van de sporttak

www.sportateam.be/tarieven

http://www.sportateam.be/tarieven


Welke sportclubs kunnen 
bij Sporta Team terecht?

https://www.sportateam.be/onze-clubs

https://www.sportateam.be/onze-clubs


Clubs in alle maten en gewichten
Toegankelijk voor alle soorten clubs 

• Nagenoeg alle sporttakken mogelijk
• Sportbeoefening: recreatief – competitief – of beide
• Sportclub grootte: klein – middelgroot – groot
• Statuut: Feitelijke vereniging – vzw - …
• Lokale competities/clusters (bv. zaalvoetbal,… -> 

aanbod competitieprogramma)
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Profiel van de Sporta-clubs
1.300+ clubs in alle maten en gewichten

https://www.sportateam.be/onze-clubs

https://www.sportateam.be/onze-clubs


Laagdrempelig aansluiten
Ons stokpaardje

• Club kiest zelf wanneer (vervaldag naar keuze)
• Geen opstartkost
• Lidmaatschap elk jaar vrij opzegbaar
• Beperkte administratie!



Hulp voor jouw 
sportdienst

- Jouw sportclubs eenvoudig oriënteren

- Gratis drukwerk op aanvraag

- Contact



Sportclubs eenvoudig oriënteren
Sporta Team helpt je sportdienst op weg

1) E-mail sjabloon
• Met standaard informatie 
• Aanpasbaar naar jouw situatie 

2) Digitale informatiebrochure

3) Visuals
• Digitale bestanden
• Bruikbaar in jouw communicaties, 

sportraden, AV,…



Gratis drukwerk op aanvraag

1) Flyers Sporta Team
Directe info voor clubs

2) Bierviltjes
Handig in bv. horeca 
van je sporthal

Aanvragen via
https://www.sportateam.be/ondersteuning-sportdiensten

https://www.sportateam.be/ondersteuning-sportdiensten


1) Sporta-federatie wordt Sporta Team

2) Sporta Team ondersteunt jouw lokale sportclubs

3) Sporta Team helpt je sportdienst op weg

Keep in mind

https://www.sportateam.be/waarom-aansluiten

https://www.sportateam.be

https://www.sportateam.be/ondersteuning-sportdiensten

https://www.sportateam.be/waarom-aansluiten
https://www.sportateam.be/
https://www.sportateam.be/ondersteuning-sportdiensten


Contact

Sporta Team
Boomgaardstraat 22 bus 50

2600 Berchem

03 361 53 40
team@sporta.be

www.sportateam.be
www.facebook.com/sportateam

http://www.sportateam.be/

