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WAT IS DE ROL VAN
EEN SPORTCLUB?
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EEN SPORTCLUB IS MEER DAN SPORT ALLEEN
Een sportclub is in eerste instantie een vereniging waar je recreatief of competitief sport
in georganiseerd verband kan beoefenen. Maar een sportclub is meer dan een plek om
sport te beoefenen. In een sportclub komen mensen samen. Er ontstaan nieuwe
vriendschappen.

Sportclubs

zetten

dus

ook

in

op

ontmoeting,

verbinding

en

gemeenschapsvorming.

GEMEENSCHAPSVORMING
Elke sportclub neemt, bewust of onbewust, verschillende rollen op. Hoeveel rollen je
sportclub ook opneemt, je werking draagt altijd bij aan gemeenschapsvorming. Dit betekent
dat je de sociale cohesie binnen de lokale samenleving versterkt. In een context als de
Vlaamse Rand is dit heel belangrijk. In de regio zien we een grote (talen)diversiteit, we
merken er verschillende (taal)gemeenschappen op. Die gemeenschappen komen vaak
samen in een sportclub, kinderen spelen er samen in een ploeg en de ouders ontmoeten
elkaar. Een club kan inzetten op het versterken van de relaties tussen die
versnipperde gemeenschappen. Je kan bijvoorbeeld werken aan diversiteit binnen een
ouderraad zodat die een afspiegeling is van de clubwerking. Een ouderraad kan gerichte
acties naar ouders opzetten met als doel de ouderbetrokkenheid van alle ouders te
vergroten en zo de relatie tussen de verschillende gemeenschappen te versterken.
In de Vlaamse Rand zien we hogere verhuisbewegingen dan elders in Vlaanderen. Dat
betekent dat de in- en uitstroom er groter is en we dus met een kwetsbaar sociaal weefsel
te maken hebben. Ook daarom is investeren in gemeenschapsvorming cruciaal.
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TOEGANKELIJK VOOR
IEDEREEN
Als

we

plekken

willen

dat

zijn

sportclubs

voor

iedereen,

ontmoetingsmoeten

ze

toegankelijk zijn. Iedereen moet de kans en de
mogelijkheid hebben om deel te nemen en lid te
worden. Drempels in kaart brengen, erover
nadenken en ze wegwerken is nodig. Drempels
kunnen

van

allerlei

aard

zijn:

taalbarrières,

misverstanden omwille van culturele verschillen,
vooroordelen
financiële

ten

aanzien

drempels

...

van

Het

is

nieuwkomers,
cruciaal

dat

sportclubs een laagdrempelige werking hebben
en dus toegankelijk zijn voor iedereen.

EEN SOCIALE DIMENSIE:
ZET EEN STAPJE VERDER
In sportclubs komen vandaag vaak al diverse groepen samen. Heel wat sportclubs zetten al
allerlei acties inzake laagdrempeligheid op: kortingen in het lidgeld, open initiaties, een gratis
proefles, promoten van bijvoorbeeld meisjesvoetbal ... De sociale ambities kunnen ook een
stapje verder gaan. Alsmaar meer clubs denken bewust na over de sociale dimensie en
brede opdracht van hun clubwerking. In de Vlaamse Rand gaat het vaak over het
betrekken van anderstaligen bij de clubwerking en ervoor zorgen dat iedereen volwaardig kan
participeren. Uit de Taalbarometer Vlaamse Rand blijkt dan ook dat er bij sportclubs een
grote potentiële toegevoegde waarde ligt om die oefenkansen Nederlands aan te bieden.
In een club kan je spontaan Nederlands oefenen. Voor kinderen die in het Nederlands naar
de school gaan maar thuis een andere taal spreken, is het belangrijk dat ze ook buiten de
schoolmuren

zoveel

mogelijk

met

het

Nederlands

in

contact

komen.

Ook

in

het

integratieproces van nieuwkomers zijn sportclubs van groot belang. Alsmaar meer clubs
krijgen vragen van ouders om er Nederlands te oefenen of een zinvolle tijd te beleven als ze
wachten tijdens de training van hun kind. Maar je kan ook linken leggen met andere
levensdomeinen. Enkele voorbeelden zijn het organiseren van huiswerkbegeleiding in de
club, buurtontmoetingen opstarten, een verkoop van tweedehandskledij organiseren in je
club, conversatie-initiatieven of andere activiteiten voor ouders voorzien ...
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SOCIALE VAARDIGHEDEN
ONTWIKKELEN
Het aanleren van sportieve vaardigheden gaat hand
in

hand

met

vaardigheden.

het
Geef

ontwikkelen
spelers

van

hierin

sociale

kansen

en

stimuleer ze. Creëer mogelijkheden om engagement
in de club op te nemen. Laat spelers doorgroeien
in je clubwerking, ze kennen de club goed. Naarmate
ze ouder worden, kunnen ze een grote rol van
betekenis spelen in de organisatie en verdere
uitbouw van je club. Ga in dialoog en bespreek
samen wat ze voor je clubwerking kunnen betekenen.
Geef hierbij respect en gelijkwaardigheid een
duidelijke

plaats.

Spoor

ook

de

niet-sportieve

talenten van je spelers op, laat ze die verder
ontwikkelen in de club en zet ze in.

EEN OPEN SPORTCLUB
Binnen het Vlaamse sportbeleid spreekt men van
‘een open sportclub’. Een open sportclub kent haar
leden

en

hun

verhaal,

gaat

bewust

om

met

problemen en uitdagingen en gaat op zoek naar een
aanbod op maat voor jong en oud, volgens ieders
mogelijkheden. Vaak ontstaat zo ook een mooie
samenwerking

met

andere

lokale

partners

(sociale organisaties, scholen, andere verenigingen
…). Elke sportclub is verschillend. Zowel kleine
inspanningen als een structurele aanpak, binnen
ieders mogelijkheden, zijn waardevol.

PAGINA 4

INSPIRATIE
Navigate Youth is een uniek project waarbij een team van
ervaringsdeskundige toeleiders en enthousiaste vrijwilligers
samen met jonge nieuwkomers op zoek gaan naar hun plekje
in het vrijetijdsaanbod. Je vindt Navigate Youth ook in enkele
gemeenten van de Vlaamse Rand.
Info: https://navigateyouth.be/

Het sociaal-sportief platform is een plek voor en over de
sociaal-sportieve praktijken. Dit platform verenigt sociaalsportieve praktijken over heel Vlaanderen en Brussel.
Info: https://sociaalsportief.be/

Een inspirerend verhaal uit Antwerpen. City Pirates wil via
voetbal alle Antwerpse kinderen en jongeren kansen geven
en

competenties

aanleren

met

aandacht

voor

gelijkwaardigheid, respect en engagement, met het oog op
een stabiele en evenwichtige toekomst.
Info: https://www.citypirates.be/

Wil je meer info?
Bezoek de website www.boestjesportclub.be. Je vindt er tips, filmpjes,
inspiratie, getuigenissen en een toolkit.

Heb je een vraag? Wil je ondersteuning?
Stuur een e-mail naar boest@derand.be.

www.boestjesportclub.be

