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Voorwoord 

 

20 januari 2016, de officiële oprichting van Sportpret als vereniging, het klinkt alsof het gisteren was. 

Op amper drie jaar tijd is Sportpret enorm gegroeid. Na het beginjaar 2016, wat al een groot succes 

was, is 2017 daar een perfect vervolg op. Een verdere groei, op alle vlakken; meer activiteiten, meer 

deelnames, opstart in Turnhout, sinterklaasfeest en tenslotte een betere, stabielere fondsenwerving.  

De problematiek, maatschappelijk kwetsbare kinderen in (kans)armoede een zinvolle 

vrijetijdsbesteding aanbieden, blijft zeer actueel. Kinderarmoedecijfers blijven stijgen en vrije tijd is 

één van de eerste uitgaven die geschrapt wordt. Toch is vrije tijd/sportclub/jeugdbeweging zinvol en 

nodig voor een goede ontwikkeling. Zowel op fysiek, motorisch als op sociaal vlak. Daarom blijven we 

ook de komende jaren groeien, om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven zich volop te ontplooien. 

Uiteraard kunnen we dit niet alleen, ook in 2018 zijn onze samenwerkingspartners uitgebreid, 

armoedeorganisaties, scholen, Rotaryclubs,.. Samen kunnen we een sterk net creëren om deze 

kinderen op te vangen en kansen te bieden. 

Onze werking is niets zonder haar talloze vrijwilligers, ook in 2018 hebben we veel nieuwe gezichten 

mogen welkom heten, bedankt voor jullie inzet!  

Om onze verdere groei in 2019 en verder te kunnen aanhouden is er nood aan een stevige basis, 

gevormd door mensen met verantwoordelijkheidszin en de nodige skills. Daarom is er sinds 2017 

personeel actief binnen de organisatie. Deze personeelskost wordt volledig bekostigd met sponsoring 

en subsidies! Giften worden enkel gebruikt voor de activiteiten. 

Met dit jaarverslag willen we iedereen die het interesseert informeren over onze werking op een zo 

transparant mogelijke manier. U vindt verderop ook onze jaarrekening van 2018. Op onze site kan u 

ook onze jaarrekening van vorig jaren terugvinden. 

Een welgemeende bedankt voor iedereen die Sportpret het afgelopen jaar heeft geholpen op welke 

manier dan ook. 

 

 

Aïlan Iriks-Bickx 

Voorzitter Sportpret vzw 

 

 

 

 

 



1. Doel en visie van Sportpret vzw 

 

"De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, door sport en ontspanning de 

levenskwaliteit en sociale ontwikkeling van kansarme kinderen te bevorderen. Daarnaast heeft de 

vereniging ook als doel kinderen in armoede in beeld te brengen en begeleiders die in contact komen 

met deze doelgroep bij te staan." 

Concreet houdt dit in dat Sportpret sportactiviteiten organiseert voor kinderen tussen drie en negen 

jaar oud. Dit gebeurt aan de hand van Sportpretdagen die plaatsvinden tijdens de paasvakantie en 

zomervakantie en met het project Sportpret Na School waarbij Sportpret een wekelijks naschools 

sportaanbod voorziet in 2 aandachtscholen in Borgerhout voor kinderen van de eerste graad. 

De visie van Sportpret is gefocust op een zo laagdrempelig mogelijk sportaanbod voor kinderen in 

armoede. Elke drempel die, bewust of onbewust, aanwezig is, wordt weggewerkt. 16% van de kinderen 

die opgroeien in Vlaanderen leven in een kans armoede situatie (Kind & Gezin, 2016). In 

centrumsteden is dit percentage nog veel hoger. Als staafmaat wordt gebruik gemaakt van het VT 

statuut dat automatisch wordt toegekend aan kinderen die recht hebben op een verhoogde 

tegemoetkoming omwille van de financiële omgeving waarin ze opgroeien. In toegevoegde tabel de 

resultaten van de 2 steden waarin Sportpret actief is en de vergelijking met de provincie Antwerpen 

en het Vlaams gewest. 

 

Verder in dit jaarverslag wordt bij de bespreking van elk project een verdere toelichting gegeven voor 

de toekomst van dit project. 

Daarnaast wil Sportpret ook werk maken van de combinatie tussen sporten en gezonde voeding. Zo 

krijgen alle deelnemers van onze sportactiviteiten telkens een stuk fruit.  

Verder zijn er samenwerkingen tussen Sportpret en verschillende hogescholen. 

 

Om onze visie te onderbouwen kunnen we terugvallen op tal van onderzoeken. 

 

 



1.1 Sport- en beweegonderzoek 2015 stad Antwerpen 

Enkele belangrijke zaken uit dit onderzoek 

 - Slechts 17% van de kinderen in het lager onderwijs behaalt de beweegnorm. 

 - 11,6% van de kinderen in het lager onderwijs bewegen wekelijks nooit meer dan 1 

 uur. 

 - 15% van de kinderen in het lager onderwijs heeft overgewicht en 3,7% ernstig 

 overgewicht. 

 - Een lagere sportfrequentie (< 1x/week) treedt op bij kinderen van niet-Belgische 

 origine (29%) en kinderen van laaggeschoolde ouders (35%). 

 - Drempels die er zijn om kinderen te laten sporten in het lager onderwijs: 

  1) Ik kan mijn kind niet brengen (24,9%) 

  2) Mijn kind heeft nog geen leuke sport gevonden (21,5%) 

  3) Het is te duur (18,2%) 

 - Op de vraag "Is je kind van plan om binnenkort (meer) te sporten?" antwoord 45,5% 

 ja. Van deze 45,5% is 54% van vreemde origine en 57% laaggeschoold. 

 

Er is zeker vraag naar een sportaanbod op maat en dan voornamelijk voor de doelgroepen van 

kinderen van niet-Belgische origine en kinderen van laaggeschoolde ouders. De top 3 van drempels 

waarom kinderen niet sporten wordt door Sportpret al reeds geïntegreerd in ons beleid. 

 

1.2 Bodymap  

Bodymap is een instelling die onderzocht heeft wat de invloed op sporten is op de ontwikkeling van 

het kind. De ontwikkelingsperiode tussen 0 en 8 jaar is heel belangrijk voor de motorische ontwikkeling 

van kinderen. Bodymap ondersteunt aan de hand van hun ontwikkelingslab organisaties die met deze 

doelgroep werkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Werking Sportpret 

 

Onze organisatie bestaat uit een bestuur van drie leden, een adviesraad bestaande uit vijf leden, twee 

personeelsleden en een grote groep occasionele vrijwilligers.  

Bestuur: zet zich onbetaald in. 

• Aïlan Iriks-Bickx – voorzitter  

• Johanna Iriks – penningmeester  

• Laïna Iriks-Bickx – bestuurder 

Adviesraad: zet zich onbetaald in. 

• Aïlan Iriks-Bickx – voorzitter adviesraad 

• Siel Van Eekert – lid adviesraad 

• Nisa Vermeiren – lid adviesraad 

• Toon Deburchgrave – lid adviesraad 

• Amy Viskens – lid adviesraad/afgevaardigde personeel 

Personeelsbezetting 

• Amy Viskens – projectmedewerker provincie Antwerpen – financiering via subsidie + sponsor 

• Nancy Scherlynck – verantwoordelijke provincie Oost-Vlaanderen – financiering sponsor  

Onze werkingsmiddelen komen voor 1/3de van subsidies en 2/3de van giften en inzamelacties. 

Vanaf november 2016 is Sportpret gestart met de campagne “Word sportmeter of –peter van 

Sportpret!” waarbij sympathisanten voor 5 euro per maand fictief een kindje kunnen laten sporten. 

Dit blijkt te werken, momenteel krijgen we hierdoor ± 100 euro/maand binnen. 

2.1  Activiteiten 

 

Sportpret heeft op dit moment twee grote projecten lopen. Het eerste project, de Sportpretdagen, is 

ook het beginconcept geweest om Sportpret op te richten. Hierbij organiseren we tijdens de 

schoolvakanties gratis activiteiten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen in armoede. 

Daarnaast is er een tweede project gestart in september 2016, Sportpret Na School, waarbij er in twee 

scholen een gratis naschools sportaanbod wordt georganiseerd door Sportpret voor voornamelijk 

kinderen in armoede. In 2018 waren we actief in drie scholen. 

Verder vindt u meer informatie over bovenvermelde projecten. 

Buiten deze grote projecten is Sportpret ook actief met een activiteitenaanbod (vb in het 

opvangcentrum in Arendonk), Sportpret meets STERKkamp, Boards & Sports,.. Dit zijn kleinere 

projecten. 

Daarnaast heeft Sportpret gratis sport- en randanimatie georganiseerd voor een sinterklaasfeest van 

ongeveer 650 maatschappelijk kwetsbare kansarme kinderen.  



 2.2 Vrijwilligers  

 

Sportpret werkt met een vrijwilligerspoule van ± 120 vrijwilligers. Deze groep zorgt voor een 

continuïteit van onze activiteiten. We zoeken steeds begeleiders die minstens een monitoren diploma 

hebben en zoeken voor sport specifieke lessen ook vrijwilligers met de nodige kennis van die sport. 

Hiervoor mikken we op initiators in die specifieke sporttak of sportleerkrachten. Voor onze 

kleutersport werken we samen met kleuterjuffen. 

Om onze lesgevers beter te laten presteren bieden we deze ook graag de kans om bijscholingen te 

volgen die door Sportpret als nuttig en relevant worden beschouwd. 

Onze lesgevers krijgen bij een volledige sportdag een onkostenvergoeding van 34 euro en bij losse 

opdrachten zoals Sportpret Na School een onkostenvergoeding van 15 euro. Daarnaast zijn er ook 

lesgevers die hier van af zien en zich volledig belangeloos inzetten voor Sportpret. 

3  Sportpretdagen 

Hieronder vindt u verdere uitwerking van het project Sportpretdagen.  

3.1  Doel 

 

Het doel van de Sportpretdagen is om tijdens de schoolvakanties (paasvakantie en zomervakantie) 

kinderen tussen 3 en 9 die uit een kansarme omgeving komen, gratis te laten sporten. Met aandacht 

voor de mogelijke drempels die deze kinderen ervaren. 

Daarbij werken we met volgende subdoelen:   

 1) Sportpret streeft naar zoveel mogelijk gelijkheid onder de deelnemers.  

 2) Sportpret wil sport/beweging op maat brengen.  

 3) Sportpret vindt gezonde voeding/drinken belangrijk.  

 4) Sportpret wil ook oriënterend werken. 

3.1.1  Hoe verwezenlijken  we deze subdoelen?  

1) De doelgroep waar we mee werken wordt dag in dag uit geconfronteerd met hun situatie en de 

achtergrond die ze hebben. Tijdens onze sportactiviteiten proberen we zo veel mogelijk gelijkheid te 

creëren door iedereen hetzelfde T-shirt te geven. Hierdoor vormen we een groepsgevoel van gelijke 

individuen.  

2) Dit doen we door per leeftijdscategorie een aangepast sportaanbod te voorzien. Voor 3 tot 5 jarigen 

voorzien we kleuterturnen en voor 6 tot 9 jarigen voorzien we twee verschillende sportinitiaties per 

sportdag. Hierdoor kunnen we elke doelgroep uitdagen op zijn niveau. 

Daarnaast proberen we ook extra begeleiding te voorzien als we op voorhand weten dat er (een) 

kindje(s) kom(t)(en) met extra noden. Zo voorzien we een extra monitor die 1 op 1 begeleiding geeft 

aan een meisje dat autisme heeft en motorisch minder sterk staat. Hierdoor kunnen we ook voor deze 

kinderen de kans op beweging op maat voorzien. Afhankelijk van de extra kost en het vinden van een 

vrijwilliger met de nodige voorkennis kunnen we dit aanbieden. 



3) Tijdens de Sportpretdagen zijn er geen ongezonde koeken en frisdranken toegelaten. We voorzien 

zelf gezondere alternatieven. Op het einde van het sportmoment krijgt ook elke deelnemer twee 

stukken fruit. Bewegen en gezonde voeding gaan namelijk hand in hand. Sportpret ontwikkelde in 2018 

ook een eigen spelpakket “Spelen rond gezonde voeding”. 

4) Met onze Sportpretdagen willen we meer bereiken dan enkel de kinderen laten bewegen. Het kan 

ook dienen om nieuwe sporten te leren kennen en via onze samenwerking met Sporting Antwerpen is 

er ook mogelijkheid om extra informatie te krijgen over verlaagde lidgelden bij clubs in de buurt. (Voor 

de werking in Antwerpen.) Op deze manier kunnen we misschien enkele kinderen op een duurzame 

manier laten sporten bij een sportclub in de buurt. Dit onderdeel is zeker nog een werkpunt voor 2019. 

Daarnaast kan het ook dienen als testmoment om deel te nemen aan buiten schoolse activiteiten. 

Verschillende kinderen die bij ons komen sporten hebben nog nooit ergens anders aan deel genomen. 

 3.2 Waarom 

Zoals uit onderzoek is gebleken (zie punt 1.1 en 1.2) is er nood aan dit sportaanbod en is er daarnaast 

ook bewezen dat dit bevorderlijk en noodzakelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. 

Kinderen die sportief vaardig zijn hebben ook een beter beeld van zichzelf en zijn zelf zekerder. Ze 

kunnen iets. Dit positief zelfbeeld is in de huidige samenleving zeker een pluspunt. Denk ook maar aan 

toenemende psychologische problemen bij jongeren (Rode neuzen actie), maar ook pesten, de stap 

durven zetten om lid te worden van een vereniging of club... Tal van voorbeelden die het belang 

onderstrepen van zelfzekere kinderen. 

Daarnaast is er de trend van toenemende BMI bij kinderen. Kinderen in armoede hebben vaak een 

ongezond eetpatroon of -gewoonten. (Goedkoop eten is vaak geen gezond eten.) Door bij deze 

kinderen te focussen op gezonde snacks is er al een kleine bewustwording mogelijk. (Sport- en 

beweegonderzoek 2015 stad Antwerpen) 

Tijdens de vakanties is er geen turnles of zwemles meer die normaal via de school wordt aangeboden 

en hebben sommige kinderen dus helemaal geen beweging meer. Dit onderstreept het belang van een 

laagdrempelig sportaanbod. 

Zoals uit het sport- en beweegonderzoek ook blijkt zijn het vooral de kinderen van laaggeschoolde 

ouders (die sneller ook in armoede geraken) en kinderen van allochtone ouders die niet sporten maar 

wel willen sporten. 

3.3  Uitvoering  

3.3.1 Planning in de tijd 

In 2018 hebben we 38 Sportpretdagen georganiseerd in Antwerpen en Turnhout. Deze vonden plaats 

in de paasvakantie en zomervakantie. Hiermee hebben we 1010 deelnames bereikt in totaal. In 

Antwerpen 820 deelnames en in Turnhout 190 deelnames. 

In 2019 starten we in Antwerpen met Sportpretdagen op Antwerpen Kiel. Deze komen bovenop onze 

Sportpretdagen in Antwerpen Noord. 



3.3.2 Inschrijvingen 

Om deelnemers te vinden voor onze activiteiten organiseren we kennismakings- en 

inschrijvingsmomenten op locaties waar de doelgroep reeds gekend is. Dit vindt telkens plaats bij 

andere organisaties. Sportpret doet inschrijvingen bij Moeders voor Moeders, Filet Divers, Recht-Op, 

Buurtsport Antwerpen, CIG De Stobbe, Domo en Samik. Op deze manier krijgt onze werking een breed 

divers doelpubliek met allen (kans)armoede als gemene deler.  

 

Inschrijven is volledig kosteloos. We proberen de plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen onder 

iedereen die wil deelnemen en daarom beperken we het aantal dagen dat een kindje kan komen. Dit 

is afhankelijk van hoeveel dagen we organiseren.  

3.3.3 Sportmomenten 

De sportdagen zien er als volgt uit: 

UUR WAT 

11:30/12:00 Ter plaatse zijn + sporthal klaarmaken 

13:00 Start kennismakingsspelletjes 

13:30 Start sportblok 1 

14:30 Pauze drankje + koek 

14:45 Start sportblok 2 

15:45 Start eindactiviteit 

16:15 Uitdelen van goodiebag, diploma en stuk fruit 

16:30 Einde sportnamiddag + opruimen 

 

We starten om 13 uur en hebben 2 groepen, de kleuters tussen 3 en 5 jaar en de kinderen tussen 6 en 

9 jaar. Ze sporten en spelen in aparte groepen. Ze starten beide met kennismakingsspelletjes. Nadien 

start de eerste sportblok. Er zijn voor de kinderen tussen 6 en 9 jaar twee sporten per dag. De groep 

splitst in twee en men doet afwisselend tijdens sportblok 1 en 2 één van de twee sporten. Voor de 

kleuters is er een algemeen programma per dag. 

Tijdens de Sportpretdag krijgt elke deelnemer een T-shirt, drinken, een koek, twee stukken fruit en een 

goodiebag gevuld met gadgets en speelgoedjes.   

Er is plaats voor 15-20 kleuters per dag en 20-25 6 tot 9 jarigen. 

Daarnaast gaan we ook op uitstap naar Sportopia, hiervoor komen enkel de 6 tot 9 jarigen in 

aanmerking. Maximale groepsgrootte is hier 30-35 deelnemers. We verzamelen opnieuw om 13:00 

uur en eindigen om 16:30 uur. 

3.5  Toekomst 

3.5.1  Evaluatie doelen 

 

Met dit project behalen we zeker het vooropgestelde doel van Sportpret. (Sport)activiteiten 

organiseren voor maatschappelijk kwetsbare kinderen in (kans)armoede om op die manier talenten 

en kwaliteiten te stimuleren en ontwikkelen. Aangezien we bij partnerorganisaties zelf de 

inschrijvingen organiseren met onze vrijwilligers, zijn we zeker dat we het doelpubliek bereiken dat we 

willen bereiken. Een extra controle vanuit Sportpret is dus niet noodzakelijk. 



 De 4 subdoelen (Sportpret streeft naar zoveel mogelijk gelijkheid onder de deelnemers, Sportpret wil 

sport/beweging op maat brengen, Sportpret vindt gezonde voeding/drinken belangrijk. Sportpret wil 

ook oriënterend werken.) kunnen nog verder uitgediept worden in de toekomst. 

Concreet wilt Sportpret in 2019 bijkomend focussen op de volgende 2 subdoelen: 

- Sportpret vindt gezonde voeding/drinken belangrijk, met het promoten van een eigen 

spelpakket proberen we meer aandacht op gezonde voeding te plaatsen. 

- Sportpret wil ook oriënterend werken. Hiervoor bekijken we wat de opties zijn. 

In 2018 heeft Sportpret zelf een spel ontwikkeld rond gezonde voeding “Spelen rond gezonde 

voeding”, een kaartspel waarmee we zeer veel verschillende spelen kunnen spelen. De bedoeling is 

om dit gezondheidsspel te gebruiken tijdens de sportdagen als bijvoorbeeld het eindspel. 

Voor het tweede subdoel gaat Sportpret in samenwerking met Buurtsport meer informatie van 

sportclubs verstrekken aan de ouders van de kinderen om zo de kinderen op een duurzame manier te 

laten participeren aan sport. Soortgelijke samenwerkingen gaan opgestart worden in de andere 

steden. Indien mogelijk gaan we nog verder en starten we individuele begeleiding van gezinnen in hun 

zoektocht naar een vaste club. 

3. 5.2 Planning 2019 en verdere toekomst 

 

In 2019 organiseren we minstens 50 Sportpretdagen in Antwerpen Noord, Antwerpen Kiel en 

Turnhout. Goed voor ongeveer 1500 deelnames.  

 

De komende jaren willen we steeds nieuwe steden toevoegen bij onze organisatie. We focussen eerst 

op Mechelen op Oost-Vlaanderen. Het ultieme doel is om over gans Vlaanderen actief te kunnen zijn. 

Op deze manier kunnen we overal kwetsbare kinderen helpen in hun ontwikkeling en hun tools 

aanreiken om kansrijker te worden. 

3.6  Financieel  

 

We vragen geen deelnamegeld aan de deelnemers en hebben dus van de Sportpretdagen zelf geen 

inkomsten. 

We bekomen onze inkomsten voor dit project in 2018 vooral uit giften en steun van Sporting 

Antwerpen en sponsors. 

Daarnaast krijgt Sportpret een bijdrage van €2500,00 vanuit Buurtsport Antwerpen dat Sportpret kan 

gebruiken om zijn vrijwilligers te vergoeden. 

Verder is er een samenwerking met de Nationale Loterij voor €2500,00 en hebben we een anonieme 

schenking van €5000,00 ontvangen voor onze Sportpretdagen verder te laten groeien op nationaal 

niveau. 



3.6.1  Begroting 

 

Voor het project Sportpretdagen 2019 wordt een werkingsbudget van 14 000 euro begroot; 10 000 

euro voor Antwerpen, 3 000 euro voor Turnhout en 1 000 euro voor andere locaties. 

De inkomsten komen enerzijds van subsidies en sponsors en anderzijds van onze giftenwerking. 

4  Sportpret Na School 

 

Sportpret Na School is een recenter project dat in 2018 verder werd uitgerold. Dit project is gestart in 

november 2016 en wordt positief onthaald door zowel de partnerorganisaties als de deelnemers. Het 

project vindt plaats in Antwerpen, Borgerhout en Turnhout.  

4.1 Doel 

Het organiseren van een duurzaam gratis sportaanbod na school voor kinderen die anders niet de kans 

hebben om tot sporten te komen na schooltijd omdat ze geen lid (kunnen) zijn van een 

sportvereniging. 

Als subdoelen zijn er: 1. Kinderen na school laten deelnemen aan activiteiten en zo kans op  

   vrije tijdsparticipatie bieden.   

   2. Kinderen sportief uitdagen om persoonlijke grenzen te kunnen verleggen. 

   3. Motorische en fysieke ontwikkeling van deze kinderen bevorderen met het 

   oog op hun educatieve toekomst.   

   4. Kinderen laten kennismaken met gezonde snacks. 

4.1.1  Hoe gaan we deze subdoelen verwezenlijken?  

1. De deelnemers van Sportpret na School stimuleren om eventueel met de hulp van team vrije tijd 

Antwerpen aansluiting te vinden in het reguliere sportaanbod. Hiervoor is vooral het informeren en 

begeleiden van kinderen en ouders naar deze diensten een doel. Daarnaast gaan we deze deelnemers 

ook de kans geven deel te nemen aan andere activiteiten van Sportpret, zoals bijvoorbeeld een 

begeleide uitstap naar Sportopia in de zomermaanden. 

2. We moedigen onze lesgevers aan om verder te gaan dan het standaard lesgeven, door hun aanbod 

zo vernieuwend en uitdagend mogelijk te houden. Hiervoor organiseren we eventueel zelf een 

bijscholing voor of laten onze lesgevers deelnemen aan bestaande bijscholingen.  

3. Een belangrijk punt voor ons is dat we tijdens de sportmomenten aandacht proberen te hebben 

voor het fijnere motorische werk, wat een rechtstreekse invloed kan hebben op bijvoorbeeld schrijven. 

4. Elke deelnemer krijgt een stuk fruit. Indien dit haalbaar is proberen we hierin ook variatie te steken. 

Daarnaast gaan we het spel rond gezonde voeding, dat door Sportpret wordt ontwikkeld in 

samenwerking met een eindwerkgroepje van het Mariagaarde Instituut, ook gebruiken tijdens 

Sportpret Na School. 

4.2 Waarom 

Zoals uit onderzoek is gebleken (zie punt 1.1 en 1.2) is er nood aan dit sportaanbod en is er daarnaast 

ook bewezen dat dit bevorderlijk en noodzakelijk is bij de ontwikkeling van kinderen. 



Kinderen die sportief vaardig zijn hebben ook een beter beeld van zichzelf en zijn zelf zekerder. Ze 

kunnen iets. Dit positief zelfbeeld is in de huidige samenleving zeker een pluspunt. Denk ook maar aan 

toenemende psychologische problemen bij jongeren (Rode neuzen actie), maar ook pesten, de stap 

durven zetten om lid te worden van een vereniging of club... Tal van voorbeelden die het belang 

onderstrepen van zelfzekere kinderen. 

Daarnaast is er de trend van toenemende BMI bij kinderen. Kinderen in armoede hebben vaak een 

ongezond eetpatroon of gewoonten. (Goedkoop eten is vaak geen gezond eten.) Door bij deze 

kinderen te focussen op gezonde snacks is er al een kleine bewustwording mogelijk. (Sport- en 

beweegonderzoek 2015 stad Antwerpen) 

4.3  Uitvoering  

4.3.1  Planning in de tijd 

We zijn gestart met Sportpret Na School vanaf november 2016. Dit met 1 groep van maximaal 15 

deelnemers en 1 lesgever in twee verschillende scholen. 

Het doel is om 30 lessen van 1 uur te geven op een vaste dag in de week vlak na school. Tussen elke 

vakantieperiode wordt er een andere sport aangeboden. Zo leren de kinderen kennismaken met 

allemaal verschillende sportvormen en zijn we ook geen concurrentie van bestaande sportclubs. De 

bedoeling is net andersom om de deelnemers, indien mogelijk, te laten doorstromen naar een 

sportclub in de buurt. Er is een kwartier tussen het einde van de schooldag en begin van het 

sportuurtje. Tijdens dit moment worden de kinderen begeleid naar de sporthal en kunnen ze zich 

klaarmaken voor het sportuurtje. Dit kan ofwel door een leerkracht begeleid worden of door de 

lesgever van het sportmoment zelf. Dit kan worden beslist in overleg met de school. 

We focussen ons op kinderen van het eerste en het tweede leerjaar. De volgende jaren kunnen we dan 

uitbreiden en een groep voor het derde en vierde leerjaar opstarten. Vanuit Sportpret is het de visie 

om vooral de jongste kinderen sport aan te bieden, omdat zij vaak nog niet zelfstandig kunnen sporten 

en dus minder tot sporten komen. Oudere kinderen kunnen al makkelijker op hun buurtpleintjes 

deelnemen aan bijvoorbeeld voetbal, basketbal of activiteiten van de jeugddienst. 

 

Het doel is om rond de 15 leerlingen te kunnen laten bewegen per groep. 

Het schooljaar daaropvolgend komt er nog een groep van 15 deelnemers bij. De bedoeling is om elk 

jaar uit te breiden met (een) extra groep(en). Ook voor kinderen van een hogere graad zouden er dan 

groepen komen. Dit alles hangt natuurlijk af van de vraag die er is in de school waar we mee 

samenwerken en de middelen die we tot onze beschikking hebben en/of de samenwerkingsverbanden 

die we nog kunnen aangaan met andere aanbieders. 

We zijn actief in drie  scholen, De Mikado in Borgerhout, De Vuurtoren in Antwerpen Noord en De 

Smiskens te Turnhout. 

4.3.2 Inschrijvingen 

De inschrijvingen gebeuren in overleg met de school waar we mee samenwerken. Het enige dat wij 

van de deelnemers nodig hebben is een klever van het ziekenfonds. Hierdoor kunnen we controleren 

of we kinderen die een VT statuut hebben bereiken. Ons doel is om minstens 50% VT te bereiken. 



Er zijn geen kosten voor de school en ook geen kosten voor de deelnemers.  

Voorwaarde/volgorde voor in te schrijven: 

1) Kinderen moeten ingeschreven zijn in de school waar we mee samenwerken. Externe kinderen 
kunnen geen plaats krijgen. 

2) Vervolgens zijn de inschrijvingen vrij voor iedereen en kunnen deze inschrijven via een nog te 
bepalen manier. Daarbij is er een nauwe samenwerking met de betreffende school. 

 

Wanneer alle plaatsen bezet zijn voor een bepaalde periode kunnen de volgende deelnemers niet 

meer deelnemen. Zij krijgen dan wel voorrang bij het inschrijven voor de volgende periode. Kinderen 

die al reeds een keer hebben deelgenomen kunnen pas nadien inschrijven. Zo kunnen we alle kinderen 

die we willen bereiken de kans geven om deel te nemen. 

4.3.3 Sportmomenten 

Per sportuurtje krijgt elk kind van Sportpret een gezonde snack. Daarnaast krijgt elk kind in het begin 

van het jaar een T-shirt die hij/zij het hele jaar kan dragen tijdens de sportuurtjes.  

Er is 1 gediplomeerde volwassen lesgever/lesgeefster aanwezig die de kinderen begeleidt. Indien nodig 

wordt er een assistent lesgever voorzien. 

Indien er sportclubs in de buurt aanwezig zijn gaan we deze proberen te betrekken bij onze 

sportmomenten. Het plan is om per periode tussen 2 vakanties één bepaalde sport te belichten en 

hiervoor mogelijks samen te werken met een vereniging uit te buurt. Hiervoor zou 1 lesgever aanwezig 

zijn en dan een trainer van de participerende vereniging. 

4.3.4 Controle doelgroep 

Om een beeld te krijgen of we wel degelijk kinderen bereiken die in een financieel beperkte 

thuissituatie leven, vragen we aan elke deelnemer een kleefbriefje van het ziekenfonds. Hierdoor 

kunnen we op een makkelijke manier in kaart brengen of we gezinnen met een VT-statuut bereiken. 

4.4  Samenwerking 

 

Voor dit project werkt Sportpret samen met drie scholen in een aandachtswijk van Borgerhout, 

Antwerpen en Turnhout  

Op dit moment werken we samen met: 

• Mikado (Borgerhout) 

• Vuurtoren (Antwerpen) 

• De Smiskens (Turnhout) 

4.5  Toekomst 

4.5.1  Evaluatie doelen 

 

Met het project behalen we het vooropgestelde doel om een duurzaam sportaanbod te voorzien voor 

kinderen die anders niet de kans hebben om tot sporten te komen na schooltijd omdat ze geen lid 

(kunnen) zijn van een sportvereniging. 



Daarnaast moet wel nog bekeken worden in hoeverre we deze kinderen bereiken. Hiervoor is een 

evaluatiegesprek noodzakelijk met de samenwerkende scholen. 

De subdoelen die vooropgesteld zijn kunnen nog verder toegepast worden tijdens de sportmomenten. 

Omdat het project nog maar recent actief is, is dit ook een logisch gevolg. 

Het belangrijkste aspect nu is waar er nog bijgestuurd moet worden om het project nog steviger te 

maken. 

4. 5.2 Planning 2019 

 

De bedoeling is om vanuit Antwerpen Sportpret Na School verder uit te bouwen. In De Smiskens breidt 

het aantal groepen uit. Verder komt dit erop neer dat de samenwerking met de scholen verder wordt 

uitgebreid en dat, wanneer hiervoor de middelen aanwezig zijn, zowel financieel als qua inzet van 

vrijwilligers, er ook contact wordt gezocht met andere scholen in Vlaanderen. Er wordt ook in Sint-

Niklaas gestart met Sportpret Na School. 

4.6 Financieel  

 

We vragen geen deelnamegeld aan de deelnemers noch aan de deelnemende scholen. 

Om dit project te financieren kunnen we rekenen op onze sportmeters en sportpeters die ons steunen 

met een maandelijkse bijdrage. Verder kunnen we rekenen op enkele beperkte lokale subsidies. 

4. 6.1 Begroting  

 

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn er momenteel drie scholen waarmee een samenwerking loopt.  

 

De kostprijs per lessenreeks is begroot op 300 euro per schooljaar. In totaal is er een begroting van 

2500 euro voorzien in het jaar 2019. Om ook de uitbreiding en eventuele extra aankopen te kunnen 

uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Sinterklaasfeest 

 

Moeders voor Moeders heeft de organisatie en uitvoering van de randactiviteiten en animatie tijdens 

hun sinterklaasfeest uitbesteed aan Sportpret vzw. Sportpret voorzag een gratis volkskermis met 

verschillende kramen en enkele sportieve attracties. Elke deelnemer kreeg ook een klein prijsje. Er 

werden die dag ongeveer 600 maatschappelijk kwetsbare kinderen in armoede bereikt. 

5.1 Financieel  

 

In 2017 was dit een testproject, waarvoor we een subsidieaanvraag hebben gedaan bij Stadsmakers. 

Dit voor een bedrag van 1000 euro. Hiermee konden we alle kosten dekken. Ook in 2018 hebben we 

hiervoor een subsidie ontvangen van Stadsmakers. 

5.1.1 Begroting 

 

Ook de volgende jaren gaat Sportpret samenwerken en mee het sinterklaasfeest organiseren. Er wordt 

een budget van 1000 euro voorzien, gedekt door een subsidieaanvraag bij Stadsmakers. Indien 

noodzakelijk wordt er een extra inbreng vanuit de eigen middelen voorzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Cijfers Sportpret vzw 

 

Sportpret heeft in 2018 mooie deelnamecijfers bereikt! 1010 deelnames aan onze Sportpretdagen, 

1067 deelnames aan Sportpret Na School en 1213 deelnames aan andere activiteiten, hiermee 

bedoelen we ons Sintfeest, springfeest, extra sportactiviteiten,.. 

 

Bij het sinterklaasfeest van 2017 waren ongeveer 600 kinderen aanwezig deze zijn niet mee 

opgenomen in de grafiek. 

7 Uitbreidingen in de toekomst 

 

Onze focus ligt en blijft liggen op sport- en spelactiviteiten voor kinderen in armoede. We gaan zowel 

uitbreiden in de steden waar we reeds actief zijn (Antwerpen en Turnhout) en investeren tegelijkertijd 

in extra locaties. Dankzij de sponsoring van Cronos hebben we een deeltijdse medewerker die zich 

inzet om de werking in Sint-Niklaas op te starten. Indien er voldoende budgetten zijn bekijken we hoe 

we verder kunnen uitbreiden. 

In 2020 willen we minimaal in vier steden actief zijn in twee verschillende provincies. Tegen 2022 willen 

we in 6 steden actief zijn in drie verschillende provincies. Daarvoor willen we elk jaar één stad 

toevoegen. Hiervoor is een continue uitbreiding van onze financiering prioriteit één. 



8 Jaarrekening en begroting Sportpret vzw 

8.1 Jaarrekening 

 

 



Sportpret vzw wil heel TRANSPARANT zijn over haar financiële middelen, middelen die grotendeels 
van jullie komen. Daarom vindt u hieronder een grafische weergave van onze inkomsten en uitgaven. 

Onze totale inkomsten dit jaar: €54 151,89  
Onze totale uitgaven dit jaar: €32 206,12 

BELANGRIJK om hierbij te weten, er is reeds voor minstens €8000 subsidie uitbetaald voor 2019. 
Hierdoor lijken onze inkomsten van 2018 veel hoger. 

Onze begroting voor 2019 bedraagt: €51 000 inkomsten en €62 000 uitgaven. Een tekort van €11 000 
wat gedekt is door onze extra inkomsten van 2018.  

In 2018 bereikten we 3290 deelnames met een budget van €32 206,12, omgerekend komt dit dus op 
€9,79. We willen in 2019 meer dan 5000 deelnames bereiken, omgerekend komt dit dus op ongeveer 
€12 per deelname. De prijs gaat stijgen volgend jaar omwille van verdere professionalisering, door 
extra subsidies en sponsoring kunnen we een extra personeelslid aanwerven. 

Mocht u nog vragen hebben over onze financiële middelen en hoe we deze gebruiken? Dan kan u 
mailen naar info@vzwsportpret.be 

Hieronder vindt u enkele grafische weergaves, van de inkomsten en uitgaven van 2018. 

 

mailto:info@vzwsportpret.be


 

 

 

 

 

 

 

8.2 Begroting 2019 

 

Inkomsten € 51 000 
Giften € 22 250 

Subsidies € 25 000 

Inkomsten € 3 750 

Uitgaven € 62 100 
Aankopen € 5 000 

Huurlasten € 600 

Verzekeringen  € 1 500 

Administratiekosten € 5 000 

Werkingskosten €50 000 

TOTAAL -€11 100 



9 Bronnen 

Kind & Gezin. (2016). Het kind in Vlaanderen. Geraadpleegd van 

http://www.kindengezin.be/img/KIV2015.pdf 

Portaal lokale statistieken 

Sport- en beweegonderzoek 2015 stad Antwerpen 

http://www.bodymap.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Contactgegevens Sportpret vzw 

 

Zetel: Smissestraat  60, 2980 Zoersel 

Mail: info@vzwsportpret.be 

GSM: 0471/11.22.40 

Site: www.vzwsportpret.be 

Facebook: https://www.facebook.com/Sportpret 

http://www.kindengezin.be/img/KIV2015.pdf

