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Woordje van de redactie
(Onze voorzitter, die aan de beterhand is en recupereert, heeft mij gevraagd om een
voorwoordje te schrijven)
Het begin van de lente is steeds een speciaal moment, wanneer de natuur ontwaakt uit haar
winterslaap. De winter heeft zich niet zomaar gewonnen gegeven en terwijl ik deze tekst schrijf
was er vanmorgen nog een centimeter natte sneeuw
1 dag voor de lente, vreemd. De vogels zullen met uitstel hun nestje gaan voorbereiden.
Panathlon International Brussel is het jaar sprankelend begonnen met de
nieuwjaarsbijeenkomst van 23 januari en de lezing van Sven Serré. Er volgde op 20 februari een
interessante lezing met de administrateur-generaal van Sport Vlaanderen, Philippe Paquay, die
het sportbeleid in Vlaanderen schetste. U vindt hierbij het verslag van deze presentatie.
Op 28 februari werd de 1e vergadering gehouden voor de uitbouw van een nationaal koepel,
Panathlon International België, en dit in de hoofdzetel van de Europese antenne van Panathlon
te Brussel.
Op 10 april krijgen we een ledenvergadering met een lezing van Aimè Antheunis, die ons “Uit
het leven gegrepen” komt vertellen. Daarna stevenen we af naar de jaarlijkse uitstap van PIB en
ditmaal zal de stad Sint-Niklaas worden bezocht.
Hopelijk mogen wij op alle leden rekenen om deze activiteiten bij te wonen, ze worden voor u
georganiseerd. PIB zorgt er steeds voor dat er interessante sprekers en items aan bod komen,
meestal vergt het heel wat inspanning om dit rond te krijgen. Alvast bedankt voor uw
engagement!
Directielid PIB
Redacteur PIB nieuwsbrief
Patrick Van Campenhout

Sportbeleid in Vlaanderen – een beleid in
beweging
Lezing door mr. Philippe Paquay- administrateur generaal Sport Vlaanderen
Mr. Philippe Paquay, een jurist, staat momenteel, als opvolger van Mevr. Carla Galle, aan het hoofd
van “Sport Vlaanderen”, het vroegere BLOSO. Door allerlei omstandigheden als ziekte, vergadering,
verblijf in het buitenland, enz. was er een eerder beperkte opkomst voor deze nochtans zeer
interessante en onderhoudende lezing. We mochten eerst genieten van een klassiek maar oerdegelijk
voorgerecht, nl. handgesneden, lekker verse gerookte zalm.
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Na een korte inleiding en carrièreschets opent Philippe zijn lezing met een indeling in een 4-tal items:
1.

Sportbeleid in Vlaanderen

2.

“Sport Vlaanderen”

3.

Sportparticipatie verhogen

4.

Uitdagingen voor het sportbeleid.

Wat het sportbeleid betreft is dit uiteraard een Vlaamse bevoegdheid maar met toch een grote impact
door de federale regering zoals bv. de “verloning” in het verenigingswerk. Niettegenstaande de
minister Muyters een grote diversiteit aan bevoegdheden heeft (naast sport, ook werk, economie en
innovatie), is er toch een gemoedelijke en vlotte communicatie
en is er op vele punten een zeer goede samenwerking met
andere sectoren zoals Natuur en Bos, enz. De bouwstenen
voor het sportbeleid in Vlaanderen zijn gebaseerd op het
Vlaams regeerakkoord, de beleidsnota en beleidsbrieven voor
de sport, en het ondernemingsplan “Sport Vlaanderen”. Dit
zorgt voor een “Beleid in Beweging” wat beter werkt dan de
vroegere “moeilijke” samenwerking tussen de departementen
en BLOSO.
“Sport Vlaanderen” heeft het grote voordeel dat er nu slechts 1 administratie is met een budget van
“slechts” 166 miljoen euro, die als voornaamste doel heeft de sportparticipatie te verhogen. Belangrijk
is ook dat NADO (Nationale Anti Doping Organisatie) administratief onder “Sport Vlaanderen” valt
maar inhoudelijk en operationeel wel volkomen zelfstandig werkt.
Bij het “Beleid in Beweging” werden de provinciale bevoegdheden in de sport deels overgeheveld naar
Vlaanderen en deels naar het lokaal niveau wat zeker niet altijd tot de meest logische keuzes leidde!
Daarbij vielen de decretale beleidsprioriteiten van de gemeenten weg waardoor zij nu veel meer
autonomie hebben en zelf kunnen beslissen over de fondsen wat kan leiden tot de vraag: worden die
fondsen nog aangewend voor de sport?
Het “Beleid in Beweging” omvat een aantal pijlers. Een daarvan is de sportpromotie met als
voornaamste taak de schoolsport via een nieuw masterplan met een andere aanpak, nieuw leven in te
blazen. Dit kan worden gerealiseerd via een naschoolse sportopvang, via “multimove” en via S.N.S. of
“Sport Na School”, sportsnack. Problemen die hierbij nog moeten opgelost worden zijn o.a. lesgevers
vinden en de verloning hiervoor invullen wat op nogal veel politieke commotie stuit (cfr.
Vrijwilligerswerk)
Andere sport promotionele taken zijn ook nog regiowerking, doelgroepenbeleid, sport en natuur,
bedrijfsport, evenementenbeleid en campagnes. Een belangrijk item bij dit alles is dat de sporter
centraal staat, waarvoor ook een aantal maatregelen genomen worden.
Een tweede pijler is een herstructurering van de subsidiering waarvoor reeds een logische
vermindering van het aantal sportfederaties werd doorgevoerd. Niet de structuur of “politieke kleur”
maar de sporter moet hierbij centraal staan en de doelstelling is betere en meer kwaliteitsvolle
federaties krijgen waarbij harde, zachte en ethische indicatoren moeten leiden tot een goed bestuur.
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Dit was een erg belangrijke passage voor Panathlon in deze lezing want ethiek staat hier centraal
aangezien de federaties verplicht een ethisch comité dienen te hebben dat o.a. gedragscodes moet
opstellen aangepast aan de doelgroepen. Hierbij wordt samengewerkt met onze “zustervereniging”
ICES! Een van de verplichtingen bestaat in het aanstellen van een “API” (Aanspreek Persoon
Integriteit), per club en ook per federatie!
Dit kan gewoon een clublid zijn die de problematiek (vb. o.a. seksueel grensoverschrijdend gedrag)
wil ter harte nemen en die een opleiding GRATIS kan volgen bij SENSOA. Die persoon kan dan
terecht met zijn probleem bij de API van de federatie die tenslotte zich tot ICES kan wenden zodat
het eigenlijk een soort netwerk wordt.
Verder is er ook de Vlaamse trainersschool die de samenwerking tussen universiteiten, hogescholen en
sportfederaties zal verbeteren; er wordt gewerkt aan betere opleiding en er wordt een visie naar 2025
uitgewerkt.
Een andere pijler is de sportinfrastructuur aanpakken
zowel op lokaal als bovenlokaal niveau, maar de grote
problematiek is hierbij dat het lokaal niveau onder het
lokaal beleid ressorteert en dat het voorziene budget
totaal ontoereikend is, amper 35 miljoen euro! Hiervoor
is ook een nieuw plan geschreven met een 6-tal
krachtlijnen maar met een veel te beperkt budget
waarbij er bovendien een gigantisch verschil is tussen
budget topsport en budget recreatiesport. Hier zal dus
streng selectief moeten gewerkt worden. Positief is wel
dat er eindelijk een verplichting is voor de scholen om
hun infrastructuur ter beschikking te stellen.
Philippe geeft ons hier ter informatie een overzicht van alle Vlaamse sport- en recreatiecentra die
onder zijn bevoegdheid vallen en waar grote investeringen dienen te gebeuren om te renoveren, aan te
passen en/of uit te breiden.
Ondertussen is ook ons hoofdgerecht, nl. een mals rundslendenstuk uit Uruguay op wijze van de chef
met knapperige frietjes, opgediend. Tijdens het nuttigen van dit heerlijk, sappig stukje vlees wordt er
lustig van gedachten gewisseld over het eerste deel van de lezing.
Na deze smakelijke interval brengt Philippe het vervolg van zijn lezing.
Een volgende pijler betreft het kennis- en informatiecentrum waar heel wat verschillende taken
dienen vervuld met heel wat minder personeel vanwege het besparingskader.
Een greep uit de verschillende taken: beheren van een digitale bibliotheek, sportinnovatie, sport in de
toekomst, gezond en ethisch sporten, wetenschappelijk onderzoekplatform, het project vereniging
ondersteuningsmodel “Clubgrade” uitbouwen, het internationaal sportbeleid, innovatie, enz.…
Uiteindelijk is er nog een laatste pijler: Topsport 2017-2020.
Hierbij zitten ook heel wat verschillende aandachtspunten waarbij de focus gericht is op de topsporter
en dan vooral in de olympische disciplines.
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Belangrijke elementen zijn o.a. centralisatie en professionalisering, de topsportloopbaan, de
trainingsinfrastructuur, topsportscholen, topsport en wetenschap, tewerkstelling,
topsportevenementen, het ABCD, enz.
Men dient topsport ook als middel te zien en de rol van topsport is bepalend voor het hele
sportlandschap.
Tenslotte komt Philippe tot het laatste hoofdstuk, nl. welke zijn de uitdagingen voor het sportbeleid
voor “Sport Vlaanderen”.
Die kunnen ondergebracht worden in een 6-tal items:
-

Uitbouwen van een nieuw Vlaams sportpromotie beleid

-

Meten van de sportparticipatie

-

De digitale dienstverlening uitbouwen

-

Transformeren van bestaande centra naar “Centers of Excellence”

-

Sportinnovatie en sport zien in de toekomst

-

Raakvlakken creëren met andere beleidsvelden

Op deze manier kregen wij een bijzonder interessante uiteenzetting en een gedetailleerde kijk op en
ook achter de werking, de structuur en de taken van “Sport Vlaanderen”. Eigenlijk dient Sport
Vlaanderen zo goed mogelijk te werken met zo weinig mogelijk financiële middelen om zoveel
mogelijk sporters, clubs en federaties mogelijkheden en middelen te bieden!
Philippe Paquay heeft ons alleszins overtuigd dat hij de
juiste man op de juiste plaats is en hij heeft daarbij heel veel
respect afgedwongen door zijn ingesteldheid, zijn inzicht,
zijn diplomatie en kennis.
Tot slot mochten we nog genieten van een verkwikkend
dessert met een klassieke Javanais- taart, met mokkaschuim
en Sambucca toets, terwijl er nog een resem aan- en
opmerkingen kwamen wat alleen maar bevestigde dat we
alweer getuige waren van een zeer leerrijke, onderhoudende
en bijzonder aangename lezing.
Met een passend dankwoord aan deze bevlogen spreker en met een kwinkslag naar de politiek die
hierbij toch wel een bepalende rol speelt, mochten wij allen tevreden huiswaarts keren.
Luc Van Landschoot
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Oprichting van Panathlon International
België
Tijdens een directiecomité van Panathlon International Brussel groeide het idee om een nationale
koepel “Panathlon International België” op te richten dat rechtgeldig kan optreden naar alle
instanties. Het doel is om op termijn een erkenning te verkrijgen door het Belgisch Olympisch -en
Interfederaal comité. Dit is een belangrijke stap om Panathlon in de kijker te zetten, daar Panathlon
staat voor Olympische waarden in de sport.
Op 28 februari ll was het dan zover. In de hoofdzetel van de Europese antenne van Panathlon te
Brussel werd een 1e vergadering gehouden.
Topics:
•

Paul Standaert gaf een overzicht van de evolutie bij Panathlon International

•

De voordelen van de oprichting van PI in Lausanne en de Europese antenne in Brussel

•

De lopende Europese projecten -Erasmus+

•

De Europese week van de sport -EWOS-23-30 september 2018

•

Oprichting van een “tool” voor de nationale kalender

•

De voorzitter zal een voorstel van statuten produceren voor een nationaal koepel

•

Een aanvraag van erkenning bij het BOIC zal worden gedaan

•

Er zullen middelen worden gezocht om de koepel op te starten

•

Kalender werd besproken

Aan deze vergadering namen de volgende personen deel: Ficker Alexander (Panathon Ost-Belgiën),
Housiaux Philippe (Panathlon Wallonie-Bruxelles), Standaert Paul (Panathlon Gent + Panathlon)
International), Pennoit Willy (Panathlon Vlaanderen), Verguts Luc (Panathlon Antwerpen), Beloy Paul
(Panathlon Antwerpen), Van Campenhout Patrick (Panathlon Brussel), Vanden Auweele Yves
(Panathlon Leuven), Zintz Thierry (Panathlon Belgium).
Patrick Van Campenhout

Kalender
15 mei
Directiecomité PIB (19u) + Raad van
Bestuur + Algemene vergadering
-WZC Refuge, Coupure Links 275,
9000 Gent-

16 juni
PIB jaarlijkse uitstap
-Sint Niklaas—

Werkten mee aan
deze nieuwbrief
Jos Vanlerberghe
Luc Van Landschoot
Tiene Van Landschoot
Patrick Van Campenhout
Patricia Lamberts
Jelle Vlaeminck
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