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Liese Schroven
(Vilvoorde)

Hoe kunnen verenigingen beter omgaan met anderstalige
sporters?

Atletiek

Met SporTaal, een lessenpakket voor trainers die anderstalige
atleten in hun club hebben, ondersteun ik verenigingen in het
omgaan met anderstalige deelnemers en help ik hen beter te
integreren in de clubwerking. Aan de hand van een memoryspel
met sport- en atletiektermen bieden we een basiswoordenlijst
aan voor kinderen die een andere taal spreken maar in een
Nederlandse club met atletiek willen starten. Naast het
memoryspel zitten in het pakket uitgewerkte trainingsfiches
voor de opwarming en cooling down, met extra aandacht voor
het leren van de atletiekbegrippen en het integreren van het
memoryspel in de training. Met het kant en klare pakket kunnen
trainers meteen aan de slag.

Kelly Stuer
(Sint-Job-in-‘t-Goor)
Schermen

Hoe verlagen we de drempels voor jongeren om een (minder
bekende) sport als schermen uit te proberen?
Met het project ‘je zetel uit en sport’ wil ik mensen op een
laagdrempelige manier verschillende minder populaire
clubsporten laten ontdekken in een familiale, gezellige en
speelse context met ‘Mini Olympics’ als spelvorm. Tijdens dit
vernieuwend concept zullen individuele deelnemers en families
zes olympische sporten (schermen, handbal, badminton, rugby,
wielrennen en MultiSkillz) op een originele manier kunnen
beoefenen. Zo wil ik de ledendoorstroming verbeteren richting
sportclubs in deze disciplines.

Jonas Vandeputte &
Bjarne
Vandenbroucke
(Waregem/Heestert)

Hoe gaan we de uitstroom van officials in de koers tegen?
Binnen 5 à 10 jaar komen meer dan 270 wielerwedstrijden in
gevaar omdat er onvoldoende officials zullen zijn. Het was nooit
zo belangrijk om officials langer actief te houden en nieuwe
officials aan te trekken. Met ons project willen we meer officials
in het Vlaamse wielrennen door in te zetten op bekendheid,
digitalisering en gendergelijkheid. We gaan ook
sportoverschrijdend te werk en willen de officials die er nu al
zijn een bedanking bezorgen.

Wielrennen

Achraf El Yakhloufi
(Turnhout)
Korfbal

Hoe kan je als team en club ook buiten het sportgebeuren een
hechtere groep vormen?
Mijn project ‘After Korfbal’ zet toffe sociale en/of sportieve
activiteiten op voor en na trainingen van de korfbalclub. Alle
jongeren in de omgeving kunnen makkelijk meedoen, ongeacht
of ze aangesloten zijn bij een vereniging of niet.
Het initiatief gaat door in de korfbalclub, in het clubhuis of op en
rond de korfbalterreinen. Jongeren bereiden samen de activiteit

voor, beleven een leuke tijd en maken er vrienden. Mijn idee is
tot stand gekomen vanuit de problematiek van een grote dropout bij jonge korfballers: velen zeggen de sport op een bepaalde
leeftijd vaarwel. Mijn project draagt bij tot de sociale cohesie, de
mentale gezondheid en het verenigingsleven van de jongeren.
Daarnaast is het ook de bedoeling om jongeren meer te
betrekken in het beleid en de activiteiten van de korfbal, om hen
zo te stimuleren om meer op de club te zijn en te participeren.
Simon Verleye
(Brugge)
Rugby

Floriaan Van den
Brande
(Antwerpen)
Zeilen

Julie Bries & Hayley
Coopman
(AsseTernat/Oostende)
Basketbal

Cedric Vermeiren &
Wannes Theys
(Hasselt)
Hockey

Een sponsortoren in de rugbysport
Ik heb een framework uitgewerkt op basis van drie elementen
die moeten zorgen voor meer digitalisering in de sport
(voornamelijk op vlak van sponsoring) én die de
clubadministratie en organisatie verbeteren. Door gebruik te
maken van CRM-software en een AI-camerasysteem, heb ik een
digitaal scorebord ontwikkeld. Op commercieel vlak heel
interessant, want zo kan een sponsor zich snel inschrijven en
reclame maken, die bovendien via livestream op sociale media
kan komen. Ik haalde inspiratie uit mijn eigen sport, rugby, waar
dit soort sponsoring al jaren in opmars is. Mijn sponsortoren kan
voor alle veld- en zaalsporten worden toegepast, zowel voor
teamsporten als individuele disciplines.

Hoe vind je als zeiler buddy’s om de sport samen te beoefenen?
Heel wat mensen die willen zeilen, volgen een cursus in een
meermansboot, maar na de cursus vinden ze geen partner meer
om verder te oefenen. Ik ontwikkelde samen met een IT-bedrijf
een online tool waar mensen zeilbuddy’s kunnen vinden om
samen het water op te gaan. Zoiets bestond nog niet. Dit kan
overigens ook voor andere sporten interessant zijn waarbij je
minstens met twee moet zijn om ze te beoefenen.
Hoe maken we meisjesbasketbal populairder?
Meisjesbasketbal wordt nog te vaak onderschat. Ook wij willen,
net als de jongens, evenveel kansen krijgen en in de kijker gezet
worden. Daarom willen we dat er nóg meer aandacht aan wordt
besteed en er meer respect voor meisjesbasketbal wordt
getoond. We willen onder andere dat de drempels lager zijn om
bij een meisjesbasketploeg toe te treden. Meer aandacht voor
de vrouwensport zal er ook voor zorgen dat er betere structuren
binnen de clubs worden opgezet.
Hoe geven we de jeugd een luidere stem in de hockeywereld?
We starten een ‘Young Ambassadors Panel’ op binnen de
Vlaamse Hockey Liga: een soort bestuursorgaan voor jongeren
met verschillende achtergronden, motivaties en inspirerende
ideeën. Het doel is om binnen dit panel jongeren samen te
brengen, hen een stem te geven en zo zaken te verbeteren voor
de jeugd in de Vlaamse hockeywereld. Want jongeren worden

nog te weinig betrokken bij beslissingen op beleidsniveau. Wat
als meisjes geen hockeyrokje maar een short willen dragen? Wat
als jongeren genderneutrale wc’s op de club willen? Het kan in
dit panel allemaal besproken worden.
Stijn Heuninck
(Lochristi)

Hoe overtuigen we 18-plussers om te blijven zwemmen als ze
verder studeren of een job starten?

Zwemmen

Veel 18+-zwemmers stopten in het verleden heel vaak met
(competitie)sport omdat het niet haalbaar is om vanuit een
universiteitsstad de verplaatsing te maken naar de thuisclub.
Om er voor te zorgen dat studenten blijven zwemmen en toch
de connectie kunnen houden met hun thuisclub, heb ik 3
universitaire teams opgericht. In de zwemteams “Ghent
University Swimming Team”, “Leuven Swimming Team” en
“Antwerp University Swimming Team” worden er wekelijks 2 tot
3 trainingen voorzien tijdens de weekdagen. In het weekend kan
de student terug gaan trainen in de thuisclub. Door de
trainingen op deze manier te organiseren, blijft ook de
Zwemfederatie nauw betrokken en kan ze de drop-out van 18plussers beperken.

Loic Carlier
(Oostende)

Hoe vergroten we de betrokkenheid van ouders en spelers bij
de club?

Tennis

Met een app die jonge tennisspelers en -speelsters van thuis uit
meer doet oefenen en nog warmer maakt om graag te
tennissen, verminderen we de uitval en zetten we in op sterke
ledenbinding tussen spelers, ouders en de club. Ook zorgen we
ervoor dat jonge tennissers enthousiaster worden van hun sport
en dat ze niet enkel naar de club gaan om les te volgen. Te vaak
wordt de sportclub gezien als de enige plaats waar kinderen aan
sport kunnen doen, terwijl dit ook perfect voor een deel thuis
kan. Met enkele hippe, coole tools gaan we daar voor zorgen.

