Een sportclub oprichten

Hoe richt je een sportclub op?
We gaan er geen doekjes om winden: bij het oprichten van een nieuwe sportclub komt heel wat kijken.
Moet je kiezen voor een feitelijke vereniging? Of bouw je toch meer zekerheid op met een vzw? Waar
ga je je leden verzekeren? En hoe zorg je dat je sportclub bekend geraakt? Laat je niet ontmoedigen:
omring je met de juiste mensen, dan is die eigen sportclub er voor je het weet!

Stap 1: begin bij het begin
Voor je bij verschillende instanties gaat aankloppen voor financiële of logistieke steun, moet je ervoor
zorgen dat je een duidelijk idee hebt van de club die je wil oprichten. Verzamel de juiste mensen rond
je en stippel samen de visie van de club uit: Welke sport wil je beoefenen? Wil je ook aan competitie
deelnemen? Tot welke sporters wil je je richten? Waar ga je sporten? …
Hieronder kan je enkele vragen terugvinden die je kunnen helpen in deze fase:
Wie zijn we en waar staan we voor?
Bv. onze club is een groep studievrienden die het mist om samen te sporten nu we
allemaal aan het werk zijn. De nadruk ligt op ontspanning en samenzijn.
Bv. onze club wil kinderen uit kansengroepen de kans geven om te sporten.
Bv. onze club is ontstaan vanuit een nood om op een georganiseerde manier aan
sport X te doen in de regio.
…
Welke sport(en) willen we beoefenen?
Stel jezelf ook volgende vragen:
Gaan we één of meerdere sporten aanbieden?
Voorzien we een Multimove aanbod voor de allerkleinsten?
Voorzien we een aanbod voor sportouders?
Zijn de materiële en infrastructurele vereisten aanwezig in de buurt?
…
Welke activiteiten gaan we beoefenen?
Bv. onze club gaat trainingen op wekelijkse basis aanbieden.
Bv. onze club gaat deelnemen aan competities en toernooien.
Bv. onze club gaat initiaties geven op scholen.
Bv. onze club gaat sportkampen en sportieve evenementen organiseren.
…
Tip: een sportclub start je niet alleen. Laat je
omringen met de juiste mensen. Dit kan een
kennis of familielid zijn maar ook een Fros coach
die jou met raad en daad kan bijstaan.

Voor wie is onze club er?
Bv. onze club is er voor kinderen en jongeren vanaf 3 tot 18 jaar.
Bv. onze club is er voor scholen en cultuurverenigingen die vraag hebben naar een
sportaanbod.
Bv. onze club is er voor ouders waarvan de kinderen op woensdagavond naar de
zwemles hier in de buurt gaan.
…
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Hoe gaan we onze sportactiviteiten aanbieden aan onze doelgroep?
Bv. onze club biedt wekelijkse trainingen aan op maandag- en woensdagavond.
Bv. onze club gaat actief naar scholen en buurten om kinderen te bereiken en
betrekken.
Bv. onze club voorziet persoonlijke trainingsschema’s voor leden en organiseert
maandelijks verschillende groepstrainingen.
…
Met wie gaan we samenwerken?
Bv. onze club gaat samenwerken met lokale buurtwerkingen.
Bv. onze club gaat samenwerken met scholen voor het gebruik van
sportaccommodatie buiten de schooluren.
Bv. onze club gaat samenwerken met andere sportclubs uit de buurt voor
sportmateriaal.
…
Vooraleer je kan gaan sporten, is het belangrijk te weten hoe het financieel plaatje in elkaar zit: hoeveel
kost de accommodatie? Welke andere kosten moeten in rekening gebracht worden? Hoeveel lidgeld
gaan we vragen? Wie zijn onze sponsors? Vraag je inkom voor wedstrijd? … Denk hier op voorhad goed
over na.
Wie zorgen ervoor dat de club draaiende
blijft? Juist, het bestuur. Op onze website
geven we 5 tips voor een goed werkend
bestuur. Lees ze hier.

Stap 2: feitelijke vereniging of vzw?
Bepaal het juridisch statuut van je club. Richt je een feitelijke vereniging op, of bouw je wat meer
rechtszekerheid in en ga je voor een vzw? Er bestaat geen vaste structuur voor sportclubs maar het is
belangrijk dat je de juiste structuur kiest voor jouw club.
Download hier de brochure ‘Jouw sportclub, vzw of feitelijke vereniging?’ (gratis voor clubs
aangesloten bij Fros)
Maak kennis met het Dynamo Project! Is een feitelijke vereniging btw-plichtig? Betaalt een vereniging
belastingen? Hoe zit het ook weer met vrijwilligerscontracten bij een vzw? Het is heel normaal dat je
door de bomen het bos soms niet meer ziet. Gelukkig is er dan het Dynamo Project. Bovendien kan je
als sportclub aangesloten bij Fros van heel wat voordeeltarieven profiteren.
Het Dynamo Project richt zich rechtstreeks tot sportclubs en sportclubbestuurders en helpt je bij de
administratie en het bestuur van je sportclub.
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Stap 3: sluit aan bij een sportfederatie
Sluit je aan bij een sportfederatie. We helpen jouw club op uiteenlopende manieren: verzekering van
clubleden, ledenadministratie, informatie en advies, vorming van medewerkers, enzovoort.
Waarom aansluiten bij een sportfederatie?
Aansluiten bij een door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde sportfederatie biedt heel wat
voordelen! Ze hebben verschillende basisopdrachten zoals:
•
•
•
•

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

Bovendien kunnen sportclubs die aangesloten zijn bij een erkende sportfederatie vaak ook rekenen op
erkenning binnen hun eigen stad of gemeente, wat op zijn beurt subsidies en kortingen op lokaal niveau
met zich kan meebrengen.
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!
Onze Fros coaches staan voor je klaar om
samen op zoek te gaan naar de beste
ondersteuning voor jouw club.
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!
Aansluiten bij Fros? Het kan! Ontdek het hier.

Stap 4: maak jezelf bekend
Zorg er ook voor dat het lokale gemeentebestuur op de hoogte is van jouw sportclub. Meld je aan bij de
lokale sportdienst, zodat je ook kan genieten van eventuele ondersteuning vanuit het gemeentebestuur
voor bijvoorbeeld:
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•
•
•
•
•

Sportaccommodatie of sportterreinen
Subsidies en financiële ondersteuning voor jouw sportclub
Promotie van jouw sportclub
Voordeeltarieven voor sportclubs voor bijvoorbeeld de huur van sportmateriaal, tafels en
stoelen voor evenementen, …
…

Zorg er ook voor dat jouw sportclub vindbaar is door een eigen website te maken of door aanwezig te
zijn op sociale mediakanalen zoals Facebook, Instagram, …

Organiseer een startdag of startactiviteit
voor mensen en kinderen uit de buurt
zodat ze kennis kunnen maken met de
club, haar activiteiten, het bestuur, …

Klaar om te starten?
Fros is in full support! Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen voor allerhande vragen, tips
& tricks. Surf snel naar onze website https://fros.be/ of stuur een mailtje naar info@fros.be en ontdek
hoe wij jou kunnen helpen bij het waarmaken van jouw droom: een eigen sportclub oprichten.
Tot snel!
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