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1. Waarom aansluiten bij
een sportfederatie?
Aansluiten bij een door Sport Vlaanderen erkende en
gesubsidieerde sportfederatie biedt heel wat voordelen! Deze
sportfederaties hebben namelijk 5 basisopdrachten waarmee ze
sportclubs op een kwalitatieve manier ondersteunen:
•
•
•
•
•

Sportactiviteiten organiseren samen met en voor haar leden
Kaderopleidingen en bijscholingen organiseren
Haar leden begeleiden en ondersteunen
Informatieplicht ten opzichte van haar leden
Haar eigen sporttak(ken) promoten

Daarnaast kunnen sportclubs die aangesloten zijn bij een erkende
sportfederatie vaak ook rekenen op erkenning binnen hun eigen stad
of gemeente, wat op zijn beurt voordelen op lokaal niveau met zich
kan meebrengen.
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2. Beleef je sport bij Fros

Van voetbal tot Disc Golf, van wandelen tot skateboarden en duiken,
Fros biedt een no-nonsense ondersteuning voor sportclubs en hun
sporters! Als multisportfederatie ondersteunen we meer dan 70
verschillende sporttakken en verwelkomen we graag gekende en
minder gekende sporten onder hetzelfde motto:
jouw manier - jouw locatie - jouw tempo!
"Zelden zo een gemotiveerd en spontaan team
ontmoet in mijn reeds 20-jarige aanwezigheid
binnen deze federatie. Hulpvaardig in alle
mogelijke aspecten, steeds een vriendelijke en
sympathieke ontvangst met een oplossing of
ondersteuning tot resultaat op je vraagstelling.
Top team met het hart voor sport en zijn
beoefenaars op de juiste plaats, aan alle
medewerkers van Fros proficiat en
bedankt voor jullie tomeloze inzet."
– Danny Daem | Fudoshin Goshindo Antwerpen
Wat Fros kan betekenen voor jouw sportclub | 5

Waar kan Fros jouw
sportclub mee ondersteunen?
Sportverzekering op maat van jouw club
Subsidies en financiële ondersteuning
Administratieve ondersteuning voor jouw sportvereniging
Opleidingen voor een goede trainerswerking
Competities organiseren en faciliteren
… en nog zoveel meer!
Onze Fros coaches staan voor je klaar om samen op zoek te gaan
naar de beste ondersteuning voor jouw club.
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3. Sportverzekering op
maat van jouw club
Bij sporten loopt soms wel eens iets mis, een goede
verzekering is dus zeker geen overbodige luxe als
sportclub. Integendeel!
Met de hulp en ondersteuning van Fros geniet je als
sportclub van een sportverzekering op maat en
organiseer je je favoriete sporten zonder zorgen.
Dat doen we samen met onze partner Ethias en hun
flexibele en betrouwbare sportverzekering op maat van
sporters.

Wist je dat?
De Fros sportverzekering er ook is voor:
Bedrijven
Organisatoren van sportkampen en sportstages
Aanbieders van lessenreeksen
Maatschappelijke werkingen
Eventorganisatoren

Heb je nog een helemaal ander soort sportaanbod in petto?
Fros hoort het graag!
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Het basispakket van Fros
... voorziet volgende dekkingen voor jouw sportclub en leden:
De burgerlijke aansprakelijkheid (BA) beschermt de club, haar
leden en vrijwillige helpers (leden en niet-leden) tegen schade
aan derden.
Lichamelijke ongevallenverzekering (LO) met uitgebreide
dekking bij sportongevallen, inclusief medische kosten,
dagvergoeding in geval van loonverlies bij tijdelijke
werkongeschiktheid (indien het ziekenfonds geen tussenkomst
biedt), een kapitaal bij blijvende invaliditeit en overlijden en de
waarborg ‘hart voor sport’ die hartfalen in het kader van
sportactiviteit dekt.
Clubleden zijn wereldwijd en 24/7 verzekerd (BA + LO) bij
beoefening van wandelsport, joggen, recreatief fietsen,
zwemmen, rolschaatsen, turnen yoga, fitness in een
fitnesscentrum en skaten buiten clubverband.
Vrijwilligerswerk- en verengingswerk en de uitbating van
cafetaria’s (voedselvergiftiging) zijn inbegrepen in de dekking.
Ook sportieve events, competities en clubactiviteiten, zoals
opendeurdagen en Sinterklaasfeestjes, zijn verzekerd.
Er zijn ook ook tal van uitbreidingsmogelijkheden:
reisrisico’s
bestuurdersaansprakelijkheid
schade aan gehuurde gebouwen
objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing
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4. Fros Fonds en
financiële ondersteuning
In een sportclub kan je ten volle genieten van je favoriete
sporten. De werking van een sportclub kan echter wel wat
kosten met zich meebrengen. Met het Fros Fonds en andere
financiële ondersteuningsvormen wil Fros haar clubs een
financieel duwtje in de rug geven!

4a. Fros Fonds
Trainers en opleidingen
Jeugdsport
Multisport
4b. Tussenkomst VTS-opleiding
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4a. Fros Fonds
Het Fros Fonds is een fonds dat inzet op drie verschillende themas
binnen een sportclub:
1. Trainers en opleidingen
2. Jeugdsport
3. Multisport
Clubs die inzetten op één of meerdere van deze themas kunnen
deelnemen aan het Fros Fonds en op die manier genieten van een
financieel duwtje in de rug!
Om deel te kunnen nemen aan één of meerdere onderdelen van het
Fros Fonds, moet een club aan verschillende basisvoorwaarden
voldoen zoals:
Heeft mijn club gediplomeerde trainers?
Heeft mijn club minstens 15 leden?
Heeft mijn club een club-API aangesteld?
Heeft mijn club een sportmotorisch programma voor kinderen tot
en met 8 jaar?
...
Afhankelijk van de basisvoorwaarden waar je club aan kan voldoen,
kan je deelnemen aan één of meerdere aspecten van het Fros Fonds.
Aan ieder aspect zijn verschillende vragen gekoppeld waar je club
punten op kan scoren. Op basis van je totaalscore wordt de subsidie
voor jouw sportclub bepaald.
Ontdek de thema's
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1. Trainers en opleiding
Wekelijks zetten duizenden lesgevers hun beste beentje voor in onze
sportclubs. Ze zijn dan ook onmisbaar, want zonder lesgevers zou er
geen sportaanbod zijn en dus ook geen clubs. Met of zonder diploma,
ze zijn allemaal belangrijk.
Via het Fros Fonds kan jouw club jaarlijks een subsidie aanvragen
voor het opleiden of inzetten van gediplomeerde lesgevers binnen de
eigen club.
Bovendien kan je via het Fros Fonds ook het lidgeld van je VTSgediplomeerde trainers (of gelijkgesteld) in de clubsporttakken
terugvorderen!

2. Jeugdsport
Heeft jouw club een aanbod voor jongeren tot en met 18 jaar en
kunnen jullie wel een financieel duwtje in de rug gebruiken? Dan is het
Fros Fonds sinds jaar en dag jouw partner in crime!

3. Multisport
Ook Fros is als multisportfederatie overtuigd van de meerwaarde van
een brede (sport)motorische basis. Daarom willen we nog meer de
kaart trekken van multisportclubs en hun aanbod. We faciliteren dan
ook met veel plezier dat unieke sportaanbod en willen met dit Fros
Fonds een financieel duwtje in de rug geven, zodat jouw organisatie
daarin verder kan groeien.
Het Fros Fonds is er voor clubs met een sportmotorisch aanbod (nietsporttakspecifiek) voor kinderen t.e.m. 8 jaar en clubs die op
regelmatige basis meerdere sporttakken (minstens 3) aanbieden voor
jongeren t.e.m 18 jaar.
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4b. Tussenkomst
VTS-opleiding
Heeft Fros naast Fros Fonds nog andere subsidies voor
sportverenigingen? Reken maar van YES!
Volg jij of volgt iemand van jouw leden een VTS-opleiding? Dan
kan het misschien wel een extra motivatie zijn om te weten dat
Fros 50% van het cursusgeld terugbetaalt wanneer je slaagt voor
de cursus.

Wist je dat?
Je voor subsidies en financiële ondersteuning ook
terecht kan bij verschillende instanties op lokaal,
gemeentelijk en Vlaams niveau? Fros helpt je graag
wegwijs worden doorheen het subsidielandschap.
Contacteer ons voor meer info.
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5. Bestuur
Zit je met je handen in je haar en weet je soms niet waar eerst
te kijken? Er zijn heel wat zaken waar je rekening mee moet
houden als je een nieuwe sportclub opricht of een
sportvereniging bestuurt. Fros helpt je graag op weg en biedt
administratieve ondersteuning waar mogelijk.

5a. Fros Coaches
Aansluiten bij Fros is meer dan een optimale verzekering voor je leden.
Ons team staat jouw club met raad en daad bij doorheen het hele proces.
Onze Fros coaches denken samen met jou na over een verzekering op
maat, subsidies en andere financiële ondersteuningsmogelijkheden,
opleidingen, etc. We helpen je een weg te banen doorheen het
sportlandschap en brengen je in contact met de juiste mensen en
instanties.
Name it, onze Fros coaches staan voor je klaar!
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5b. Het Fros clubportaal
Of je nu een groepje wielerliefhebbers bent of een grote
multisportclub: van zodra er sprake is van leden, is er sprake
van ledenadministratie. Er moeten best wel wat gegevens
zorgvuldig bijgehouden worden en dat kan soms wel eens voor
frustraties zorgen.
Het online Fros clubportaal is speciaal ontwikkeld om jou het
leven makkelijker te maken. Via het clubportaal beheer je je
volledige ledenadministratie online. Je kan er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clubgegevens raadplegen
Nieuwe leden aansluiten
Jaarlijks leden hernieuwen
Trainers en lesgevers in beheren
Ledenlijsten exporteren
Trainingsuren en locaties bijhouden
Facturen beheren
Deelnemen aan Fros fondsen
...

Handig, snel en bovendien super veilig!
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5c. Licentiewerking
De meeste sporten kan je vrij beoefenen maar dit is niet altijd
zo. Wie in Vlaanderen wil sportschieten bijvoorbeeld, moet in
het bezit zijn van een sportschutterslicentie.
Fros is door de overheid gemachtigd om sportschutterslicenties
uit te reiken en staat paraat voor alle schutters, zowel de
recreatieve als de wedstrijdschutter.
Wil je dus graag een club oprichten met een licentiewerking?
Dan ben je bij Fros aan het juiste adres voor de ondersteuning
waar je naar op zoek bent!
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6. Trainer opleidingen
Naast je eigen technische en tactische beheersing van een sport, is het
als trainer van groot belang dat je dit op een didactisch verantwoorde
wijze kan overbrengen op je leden. Gelukkig bestaan er tal van
opleidingen en bijscholingen die jou alle kneepjes van het trainersvak
bijbrengen! Wil je als club graag een trainer laten opleiden?
We’re in full support!

Waarom inzetten op
gediplomeerde trainers?
Gediplomeerde trainers zorgen voor een
veilige sportomgeving voor jong en oud
Gediplomeerde trainers creëren een leuke
en ontspannen sfeer in de sportclub
Gediplomeerde trainers komen in
aanmerking voor tal van subsidies voor
sportclubs
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6a. Vlaamse Trainersschool
Wil je bijleren over sporttraining, sportprestaties, fitheid,
reddend zwemmen, beheer van sportinfrastructuur of
(jeugd)sportbeleid?
Wil je extra competenties verwerven als trainer of
sportbegeleider? Is het tijd om je bij te scholen? Dan ben je bij
de Vlaamse Trainersschool (VTS) aan het juiste adres.

Bij de Vlaamse Trainersschool kan je terecht voor:
Sporttakgerichte opleidingen
Opleidingen voor specifieke doelgroepen
Beroepsgerichte opleidingen
Begeleidingsgerichte opleidingen
Kwaliteitsvolle bijscholingen
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6b. Volg of organiseer
een opleiding met Fros
Ben jij ervan overtuigd dat sportbeoefenaars goed opgeleide
trainers en kwaliteitsvolle trainingen verdienen? Wij bij Fros
alvast wel! Jaarlijks organiseert Fros verschillende
sporttakgerichte opleidingen en bijscholingen in
samenwerking met de Vlaamse Trainersschool, andere
sportfederaties en sportclubs.
We organiseren niet enkel zelf maar kunnen jouw
club ook ondersteunen bij de organisatie van:
• VTS-opleidingen
• Sporttechnische bijscholingen
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7. Multisport
Heb jij een aanbod speciaal voor kleuters en kinderen waarbij ze
hun eerste stappen zetten in de wondere wereld van bewegen?
Hecht jij veel belang aan een brede motorische ontwikkeling waar
kinderen en jongeren een leven lang van kunnen profiteren? Dan
weet je ongetwijfeld ook dat de veelzijdigheid van dit aanbod om
een heel specifieke aanpak vraagt.
Het staat buiten kijf: de motorische ontwikkeling van een kind is
ontzettend belangrijk! Kleuters en kinderen moeten veelzijdig kunnen
bewegen: van kleutergym tot voetbalschool, van omnisport tot
zwemlessen, van eenmalige activiteiten tot multisport lessenreeksen
of sportkampen. Daar zijn wij bij Fros alvast rotsvast van overtuigd.
Het is dan ook met die reden dat we samen met experts een specifiek
multisportaanbod ontwikkeld hebben om aanbieders met een hart
voor multisport nog beter te kunnen ondersteunen.

Hoe kan Fros jouw multisportaanbod ondersteunen?
Aangepast multisporttarief voor multisportaanbieders
Financiële ondersteuning via het Fros Multisportfonds
Een multisport-netwerk, verspreidt over heel Vlaanderen
Een multisport-expertencomité
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8. Competities
Binnen Fros zijn er verschillende competities waar je sportclub
of team aan kan deelnemen. Je kan ervoor kiezen om aan te
sluiten bij een bestaande competitie, die door Fros ondersteund
en gefacilieerd wordt, of je kan ervoor kiezen om een nieuwe
competitie op te starten.
De Fros competities zijn er voor jou als:
• Je op zoek bent naar een recreatieve competitie
• Je houdt van fijn gezelschap
• Een mindset van 100% fair play je niet afschrikt
Ontdek deze en nog verschillende andere competities bij Fros!

Leuvens
Zaalvoetbalverbond

Fros
Zwemcel

Vlaamse
Badmintonrecreanten

Landelijke
kampioenschappen
Fros sportschieten

“Wij spelen al 10 jaar of langer bij het Fros Leuvens
Zaalvoetbalverbond omwille van de aangename organisatie en
de ludieke zaalvoetbalsfeer waarin het leuk vertoeven is.”
– Johan Meuris van Bottom United
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9. Lid worden
Alles op een rijtje
Bij Fros willen we ervoor zorgen dat je zorgeloos je sport kan beleven.
Hieronder vatten we nog eens samen wat we voor jouw sportclub
kunnen betekenen:
Uitgebreide sportverzekering (BA + LO) incuslief 24/7 verzekering voor
“lifetime” sporten.
Laat je ondersteunen door onze Fros coaches die je met raad en daad
bijstaan.
Beheer al je club- en ledenadministratie in het online Fros clubportaal
Neem deel aan de verschillende Fros fondsen en ontvang financiële
ondersteuning voor trainers, opleidingen…
Participeer in internationale events zoals de CSIT World Sport Games.
Ontvang ledenkorting op verschillende Fros evenementen en
activiteiten.
Ontvang korting bij verschillende erkende opleidingen en bijscholingen
(bv. bij de Vlaamse Sportfederatie).
Blijf op de hoogte van onze opleidingen, events, activiteiten… via onze
nieuwsbrieven en magazines.
…
Fros vindt de noden van haar leden enorm belangrijk. Pin je dus niet
vast op bovenstaand aanbod en contacteer ons gerust voor een
voorstel op maat!

Wat Fros kan betekenen voor jouw sportclub | 21

10. Wanneer
aansluiten bij Fros
Je kan het hele jaar door als sportclub aansluiten bij Fros.
Standaard werken we met 2 type aansluitingen:
• Kalender: 1 januari tot en met 31 december.
• Seizoen: 1 september tot en met 31 augustus.
Je bepaalt zelf welk type aansluiting het
best is voor jouw sportclub. Mogelijks is
een combinatie van de twee wel
interessant? We bekijken het
graag samen!
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11. Hoeveel kost
een lidmaatschap?
Bij Fros betaal je enkel lidgeld voor je aangesloten leden. Het tarief is
afhankelijk van verschillende factoren:
• De sporttak(ken) die beoefend worden
• De categorie waarin de sporttak zich bevindt
• De verzekeringspolis die je kiest
Worden er meerdere sporttakken beoefend binnen eenzelfde club?
Dan betaal je enkel voor de hoogste categorie waarin een bepaald lid
zich bevindt.
Er kan dus zeker met verschillende tarieven gewerkt worden binnen
jouw sportclub, afhankelijk van de noden.
Onze meest up-to-date tarieven kan je terugvinden op onze website:
https://fros.be/lid-worden/ of kan je opvragen via info@fros.be.
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12. Hoe aansluiten?
Aansluiten bij Fros is niet alleen een goede keuze,
het is ook super eenvoudig!
Stap 1: Neem contact op met een Fros medewerker
Zo kunnen we alvast een eerste keer kennismaken, je alle
nodige info bezorgen en eventuele vragen beantwoorden.
Stap 2: Wij bezorgen jou de clubfiche
Vul de clubfiche zo volledig mogelijk aan en bezorg deze
ingevuld aan ons terug via leden@fros.be .
Stap 3: Na de verwerking ontvang je een mail
Daarin vind je een link om je aan te melden op het
online Fros clubportaal.
We kijken er alvast naar uit om jouw sportclub te
mogen verwelkomen bij Fros!
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13. Over ons
Een persoonlijke aanpak? Bij Fros sport je op jouw manier!
Fros is er voor alle soorten doelgroepen…
Sportclubs - Bedrijven - Teams - Individuen.
Start je een nieuwe sportclub op in een nog
onbekende sport?
Heb je zin om het samen met jouw collega’s op te
nemen tegen andere bedrijven in een
volleybalcompetitie?
Ben je op zoek naar een sportverzekering voor
wanneer je gaat rolschaatsen?
Het is onze missie om ervoor te zorgen dat
sporters, teams, sportclubs en bedrijven zich
helemaal thuis voelen in hun sport.
Hoe we dat verwezenlijken?
Door te luisteren. We zijn oprecht geïnteresseerd
in jouw noden en gaan graag samen aan de slag.
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Over ons
De manier, de locatie en het tempo waarop je
sport? Die kan jij naar wens bepalen!

Sport op jouw manier.

Welke sport je ook beoefent, bij Fros vind je steeds
de juiste ondersteuning! Ook minder gekende sporten
kunnen steeds bij ons terecht.

Sport op jouw locatie.

Waar wil jij graag sporten? Indooractiviteiten in de
sportzaal, een sportavontuur in de natuur of een
event in je bedrijf – het is allemaal mogelijk!

Sport op jouw tempo.

Doorgewinterde sporter of beginner?
Bij Fros vind je steeds je gading! Samen gaan we
voor een laagdrempelig, kwalitatief en actief aanbod
dat toegankelijk is voor iedereen.
Bij Fros beleef je sport – nóg meer dan voorheen –
en we heten je graag welkom. Aarzel dus zeker
niet om contact op te nemen. Ons team van
enthousiaste en gemotiveerde collega’s staat
helemaal klaar om al jouw vragen te
beantwoorden.
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14. Events
Fros werkt niet alleen samen met sportclubs, bedrijven of koepels om
competities en initiaties te organiseren.
We nodigen je ook graag uit op onze unieke evenementen waar je
kan proeven van al het beste dat sport te bieden heeft en waar je
misschien wel je nieuwe favoriete hobby ontdekt!
Wat dacht je bijvoorbeeld van…

Fros Biatlon
een unieke combinatie
van lopen en schieten
voor jong en oud

Bobbejaanlandtrail
dwars door de natuur
naar ’T Plezantste Land

Meet & Move
waar collega’s, vrienden
en familie elkaar op een
sportieve manier ontmoeten

Ontdek deze en al onze andere sportieve evenementen op onze
website! Laagdrempelige en brede participatie is onze focus bij elke
organisatie, samen bewegen en vooral plezier beleven staat
onherroepelijk centraal!
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Fros Multisport Vlaanderen
Berchem – Gent – Leuven
Huis van de Sport
Boomgaardstraat 22 bus 35
2600 Berchem
+32 3 286 07 60
( maandag – vrijdag van 9u00-12u00)
Info@fros.be
www.fros.be

