Jaarverslag 2020
Sportpret
Waar kinderen kansen krijgen
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Voorwoord
2020 was een bewogen jaar voor Sportpret, de coronacrisis
zorgde voor veel onzekerheid. De inventiviteit en flexibiliteit
die onze medewerkers en vrijwilligers toonden en blijven
tonen in hun omgang met deze crisis wordt ontzettend op
prijs gesteld en bewonderd. Hierdoor is onze werking ook dit
jaar weer kunnen groeien en hebben we weer meer kinderen
kunnen bereiken met onze activiteiten.
Daarnaast heeft Sportpret ook haar erkenning als Landelijk
Jeugdwerk binnengehaald! Met het vertrouwen en de
stabiele financiële middelen vanuit de Vlaamse overheid
kunnen we de werking van Sportpret verderzetten en
verduurzamen. Het schrijven van de beleidsplannen voor
deze erkenning gaven een moment van reflectie en een
kritische blik op de toekomst van Sportpret. Dat resulteerde
in een heldere visie: om sporten, bewegen en spelen als
basisrecht tot bij elk kind te brengen. Ook formuleerden we
uitdagende streefdoelen, om meer kinderen in armoede te
bereiken en onze vrijwilligers en medewerkers beter te
ondersteunen en te laten groeien.
Met die erkenning kwam ook een kleine verschuiving binnen
Sportpret. Aïlan is sinds 1 januari van start gegaan als
algemeen coördinator. Daarnaast zijn er 5 nieuwe leden tot
de raad van bestuur toegetreden. Ik ben vereerd om me als
voorzitter te kunnen inzetten voor Sportpret.
Toon Deburchgrave
Voorzitter Sportpret vzw
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ALGEMENE
DOELSTELLINGEN
Volgende vijf doelstellingen streeft Sportpret continu na. Voor een volledig
overzicht van onze doelstellingen raadpleeg zeker ons beleidsplan dat later in
2021 wordt gepubliceerd.
DOELSTELLING 1 – Vrijwilligers en medewerkers ondersteunen
Sportpret kan pas functioneren als er voldoende begeleiders zijn. Daarom zijn
onze vrijwilligers onmisbaar voor de organisatie. De medewerkers, die elk
verantwoordelijk zijn voor een deel van de vrijwilligers, zijn de noodzakelijke
verbinding om alles vlot te laten verlopen. Binnen Sportpret streven we continu
naar een optimaal klimaat om maximale ontplooiing te faciliteren.
DOELSTELLING 2 – Initiërende, laagdrempelige activiteiten opzetten
Gezinnen of kinderen die nog nooit hebben deelgenomen aan georganiseerde
vrije tijd ondervinden veel drempels. Voor gezinnen in armoede is er allereerst
de financiële drempel. Die werken we weg door onze activiteiten steeds gratis te
organiseren. Ook mobiliteit is vaak een drempel. We verkiezen locaties die
makkelijk bereikbaar en bekend zijn bij de gezinnen om zo de kinderen vlot tot
bij onze activiteiten te krijgen. Ten slotte is ook aangepaste communicatie van
belang. Hierbij hebben we aandacht voor eenvoudige, duidelijke informatie en
maken we gebruiken van symbolen, foto’s,..
DOELSTELLING 3 – Duurzaam aanbod voorzien indien nodig
Wanneer er geen duurzaam aanbod is, zet Sportpret zelf een laagdrempelig
wekelijks aanbod op om de stap naar reguliere clubs te verlagen. We beperken
dit aanbod per werking tot maximaal twee initiatieven om de focus op de
initiërende activiteiten te behouden.
DOELSTELLING 4 – Toeleidingen naar reguliere aanbod
Onze Sportpretconsulenten zetten zich in om begeleidingen op te zetten met de
kinderen en gezinnen die deelnamen aan ons aanbod om ze toe te leiden naar
het reguliere aanbod. Zo is er een inclusieve werking en een duurzame
georganiseerde vrije tijd waar kinderen aan kunnen deelnemen.
DOELSTELLING 5 – Inzetten op gezonde voeding en beweging
Kinderen in armoede eten volgens onderzoek vaak ongezonder. Sportpret wil hier
verandering in brengen door kinderen kennis te laten maken met allerlei
fruitsoorten. We delen na elke activiteit fruit uit aan de deelnemers. Verder
ontwikkelen we ook spelpakketten rond gezonde, evenwichtige voeding die we
zelf gebruiken bij onze activiteiten, maar ook te koop aanbieden.
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WERKING ANTWERPEN
DE CIJFERS

in totaal 2359 deelnames

19 Sportpretdagen in Antwerpen Noord

met 581 deelnames

13 Sportpretdagen in Antwerpen Luchtbal

met 334 deelnames

10 Sportpretdagen in Antwerpen Kiel

met 272 deelnames

15 Sportpretdagen in Hoboken

met 253 deelnames

27 lessen Sportpret Na School in Antwerpen

met 344 deelnames

18 lessen kleutersport in Antwerpen Noord

met 97 deelnames

19 lessen kleutersport in Antwerpen Luchtbal

met 158 deelnames

Andere activiteiten

met 320 deelnames

1 Sportinitiatiedag met Thomas More

met 86 deelnames

ACTIVITEITEN
Sportpretdagen
Onze
Sportpretdagen
worden
steeds
in
de
schoolvakanties
georganiseerd.
Tijdens
de
paasvakantie en zomervakantie organiseren we
namiddagen gevuld met sport en spel waarbij zowel
kleuters als kinderen van de lagere school aanbod
vinden. Deze activiteiten gaan door in de
Buurtsporthal in Antwerpen Noord, Sporthal Luchtbal,
Sporthal Kiel en Nova buurtcentrum.

Sportpret Na School
Bij Sportpret Na School organiseren we wekelijks na
school een uurtje gevuld met spel en beweging. De
lessenreeksen gingen in 2020 door in De Vuurtoren,
De Mikado, Maria Boodschap, De Leerexpert en De
Optimist.

Kleutersport
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Nieuw sinds 2019 zijn onze lessenreeksen kleutersport
op woensdagnamiddag. We voorzien zowel in
Antwerpen Noord als Antwerpen Luchtbal een uurtje
kleutersport.

NIEUW
BASKETBAL
Sinds november 2020 startte
Sportpret met een aanbod
basketbal op de pleintjes van
Luchtbal. Dit heeft succes! In
2021
wordt
dit
verder
uitgebreid en voorzien we
lessen voor twee verschillende
leeftijdsgroepen. Sportpret is
de ideale organisatie om deze
wijk in beweging te krijgen.
We starten een intensieve
werking op met de scholen en
betrekken sportclubs om de
kinderen duurzaam te laten
sporten en bewegen. Dit
project is mogelijk dankzij de
steun van district Antwerpen.

GETUIGENIS
De achtjarige Robbe* uit Merksem nam deel aan zeven
Sportpretdagen. Robbes vader heeft een lichamelijke beperking
waardoor zijn mobiliteit beperkt is. Het gezin is aangesloten bij
Moeders voor Moeders. Deze armoedeorganisatie ondersteunt
families die het financieel zeer moeilijk hebben. Vanwege zijn
gezinssituatie is het voor Robbe niet evident om deel te nemen
aan naschoolse activiteiten. “Ik sport heel graag, maar ik kan
niet naar een sportclub.” Robbe is gelukkig dat hij dankzij
Sportpret voor het eerst kon deelnemen aan een sportkampje.
“Mijn papa zit in een elektrische scooter. Hij kan niet werken en
kan mij ook niet zo ver wegbrengen. Nu kan ik voetballen bij
Sportpret en nieuwe vrienden maken. Ik kijk al heel hard uit naar
de zomer. Dan ga ik weer naar de Sportpretdagen. Zo hoef ik
mij niet te vervelen.”
*Robbe is een fictieve naam.

SAMENWERKINGSPARTNERS
We werken onder andere met volgende partners samen voor onze werking in Antwerpen.
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WERKING TURNHOUT
DE CIJFERS

in totaal 1134 deelnames

32 Sportpretdagen

met 647 deelnames

14 lessen Sportpret Na School

met 122 deelnames

6 spelnamiddagen ‘t Geburt

met 75 deelnames

17 spelnamiddagen Arendonk

met 208 deelnames

Andere activiteiten

met 82 deelnames

GETUIGENIS

ACTIVITEITEN
Sportpretdagen
Onze Sportpretdagen worden steeds in de
schoolvakanties georganiseerd. Tijdens
de zomervakantie organiseren we in
Turnhout namiddagen gevuld met sport
en spel waarbij zowel kleuters als
kinderen van de lagere school aanbod
vinden. Deze activiteiten gaan door in de
sporthal van het Heilig Graf te Turnhout.

Sportpret Na School
Bij Sportpret Na School organiseren we
wekelijks na school een uurtje gevuld met
spel en beweging. De lessenreeksen
gingen in 2020 door in De Smiskens.

Jules* woont samen met zijn alleenstaande mama in
Turnhout. Verder hebben ze amper tot geen familie.
Tijdens de lange zomermaanden is het zoeken om
leuke activiteiten te vinden waar Jules naartoe kan.
Twee maanden thuis zitten is voor Jules en zijn
mama niet fijn. Door de Sportpretdagen kan Jules
komen sporten en spelen en heeft de mama ook wat
tijd voor haarzelf. Jules zelf zegt “Ik ga niet graag
naar kampen maar Sportpret vind ik wel leuk!”
*Jules is een fictieve naam.

SAMENWERKINGS
PARTNERS
We werken onder andere met volgende partners
samen voor onze werking in Turnhout.

Spelnamiddagen
Zowel in buurthuis ’t Geburt als in het
opvangcentrum
van
Arendonk
organiseren we spelnamiddagen. In ’t
Geburt elke woensdagnamiddag, in het
opvangcentrum op zaterdag om de week.
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WERKING SINT-NIKLAAS
DE CIJFERS

in totaal 473 deelnames

23 dagen in het buurthuis

met 393 deelnames

4 lessen Sportpret Na School

met 80 deelnames

SAMENWERKINGS
PARTNERS
We werken onder andere met volgende
partners samen voor onze werking in
Sint-Niklaas.

ACTIVITEITEN
Buurthuis
Sportpret
organiseert
op
woensdagnamiddagen activiteiten in het
buurthuis dat gelegen is in het
Reynaertpark. Hierbij bieden we zowel
sportactiviteiten
aan,
spelletjes
en
knutselactiviteiten. De activiteiten zijn
gericht op kinderen tussen 3 en 12 jaar
oud.

Sportpret Na School
Bij Sportpret Na School organiseren we
wekelijks na school een uurtje gevuld met
spel en beweging. De lessenreeksen
gingen in 2020 door in Don Bosco te SintNiklaas.
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WERKING GENK
DE CIJFERS

in totaal 780 deelnames

10 Sportpretdagen

met 331 deelnames

20 Spelnamiddagen

met 256 deelnames

10 pleinaanbod voetbal

met 116 deelnames

Sportinitiatiedag

met 77 deelnames

ACTIVITEITEN
Sportpretdagen
Tijdens de schoolvakanties organiseren we in de sporthal van
Familia Sportpretdagen.

Spelnamiddagen
Elke woensdagnamiddag voorzien we een leuke spelnamiddag in de
sporthal van Familia met aanbod voor zowel kleuters als kinderen
van de lagere school.

Pleinaanbod voetbal
In samenwerking met KRC Genk bieden we op donderdag en vrijdag
na school een uurtje voetbaltraining aan in twee aandachtswijken
in Genk.
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Met dank aan
KRC Genk.

WERKING LEUVEN
DE CIJFERS

in totaal 412 deelnames

15 dagen woonwagenterrein

met 309 deelnames

2 Spelnamiddagen

met 20 deelnames

Andere

met 83 deelnames

ACTIVITEITEN
Woonwagenterrein
Er is in Leuven een woonwagenterrein, waar weinig sociale
organisaties actief zijn, terwijl hier een grote groep kleuters en
lagereschoolkinderen opgroeien. Daarom zet Sportpret zich in om
ook deze kinderen leuke activiteiten aan te bieden.

Spelnamiddagen
In samenwerking met De Ruimtevaart organiseren we op
woensdagnamiddag
spelnamiddagen,
maar
door
de
coronapandemie is dit aanbod tijdelijk on hold gezet.

Geannuleerde activiteiten
In Leuven is Sportpret sinds 2020 actief, door de pandemie zijn
vele activiteiten die gekoppeld waren aan deze opstart niet kunnen
doorgaan.
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WERKING Brussel
DE CIJFERS

in totaal 35 deelnames

3 Workshops

met 35 deelnames

ACTIVITEITEN
Aximax
In Brussel werken we samen met Aximax om
maandelijk een workshop aan te bieden voor
kinderen uit de wijk. Dit aanbod is pas sinds oktober
kunnen opstarten omwille van de coronapandemie.

Geannuleerde activiteiten
In Brussel is Sportpret sinds 2020 actief, door de
pandemie zijn vele activiteiten die gekoppeld waren aan
deze opstart niet kunnen doorgaan.
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WERKING Gent
DE CIJFERS

in totaal 84 deelnames

3 Sportpretdagen

met 84 deelnames

ACTIVITEITEN
Sportpretdagen
In de krokusvakantie organiseerden we 3
Sportpretdagen in Gent. Deze gingen door
in Santo.

SAMENWERKINGS
PARTNER

We organiseerden in 2020 voor het eerst
activiteiten in Gent.

We werken onder andere met
volgende
partners samen voor onze
werking in
Gent.
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TEAM SPORTPRET
Sportpret is de laatste jaren zeer sterk gegroeid. Zeer
veel mensen zetten zich elke week in voor Sportpret. In
de eerste plaats willen we onze talrijke vrijwilligers
bedanken! We beschikken over een poule van 220
vrijwilligers.

PERSONEELSLEDEN

RADEN
Raad van Bestuur
Onze raad van bestuur bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•

Ailan IriksBickx

Toon Deburchgrave (voorzitter)
Johanna Iriks (penningmeester)
Laina Iriks-Bickx
Siel Van Eekert
Amy Viskens
Nisa Vermeiren
Sofie Maes

Algemeen coördinator
Dagelijks bestuur

Claudia Petré
Verantwoordelijke
voor het aanbod
in Antwerpen,
Turnhout en Genk.

Adviesraad (vrijwilligers)
Onze adviesraad van vrijwilligers komt
achtmaal per jaar samen en formuleert
adviezen voor de raad van bestuur. Er is
plaats voor zes leden.

Lorijn Theunis
Verantwoordelijke
voor het aanbod
in Sint-Niklaas,
Leuven en Brussel.

Adviesraad (raad der wijze)
Sinds eind 2019 is er een adviesraad
ingesteld met ervaringsdeskundigen uit de
sector en daarbuiten. Zij verbinden zich er
toe onafhankelijk advies te formuleren voor
de verdere ontwikkeling van Sportpret te
ondersteunen.

•
•
•
•

Lindsey Gabriëls
Projectmedewerker
voor het aanbod in
Antwerpen Luchtbal.

Najat El Haouari

Christel Kuppens

Sportpretconsulent,
begeleid gezinnen naar
duurzame vrije tijd.

Wim Farasyn
Bart Verschueren
Pieter Smets
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GROEI SPORTPRET
Sportpret is de laatste jaren zeer sterk gegroeid. In
onderstaande grafiek zijn de deelname aantallen van de
voorbije jaren terug te vinden. Er is ook een prognose
toegevoegd voor de komende jaren.
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Toeleidingen naar regulier aanbod
Sinds oktober 2019 is er gestart met begeleidingstrajecten naar
het reguliere vrijetijdsaanbod.
Er zijn 65 kinderen gecontacteerd
Daarvan zijn 56 begeleidingen opgestart
7 kinderen zaten reeds in een sportclub of jeugdbeweging
18 kinderen zijn ingeschreven
in een sportclub of jeugdbeweging
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FINANCIËLE CIJFERS
In onderstaand overzicht zijn de financiële cijfers van
2020 terug te vinden.
Verschillende subsidies voor 2021 werden reeds in 2020 uitbetaald, dit geeft een
vertekend beeld, zonder de reeds vooruitbetaalde subsidies zou er een meer
inkomst van ongeveer €30.000 euro zijn voor het jaar 2020. Dit is de verdienste
van een succesvolle fundraisingsactie in het najaar om over voldoende middelen
te beschikken om 2021 goed te starten.
De middelen die we nu beschikbaar hebben laten ons toe om 6 maanden verder te
werken zonder enige inkomsten. Deze buffer willen we graag behouden en indien
mogelijk verstevigen. Doordat subsidies en giften nooit 100% voorspelbaar zijn
moeten we voorzichtig zijn met onze reserves om eventuele mindere periodes te
overbruggen. In 2020 ontvingen we ook een redelijk grote som aan
ondersteuningsmaatregelen om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden, voor
2021 en verder gaan deze middelen er niet meer zijn. Dit betekent dat we moeten
blijven zorgen voor een voldoende grote inkomstenstroom. Naast directe subsidies
hadden we ook de kans om in te gaan op enkele acute vragen van lokale overheden
(educatieve zomeropvang, noodopvang herfstvakantie,..) Dit alles zorgde voor
onverwachtse inkomsten die in 2021 nuttig besteed gaan worden aan onze eigen
activiteiten.
De steun van donateurs zal ook de komende jaren een zeer belangrijke rol spelen
in de verdere uitbouw van Sportpret. Tegelijkertijd biedt de steun van donateurs
ons een grotere mate van autonomie aan wat ons toelaat steeds de best mogelijke
(beleids)keuze te maken en kunnen we onafhankelijk van subsidiebronnen onze
koerst uitstippelen. Steeds met de focus om kinderen die opgroeien in armoede zo
goed mogelijk te helpen en ondersteunen in hun vrijetijdsbehoeften.

Kost per deelname
Een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is de kost per deelname. Die
stijgt elk jaar. In 2020 steeg deze enorm tot €28,25 per deelname die gerealiseerd
is. Uiteraard is dat te verklaren door het enorm aantal geannuleerde activiteiten
terwijl kosten wel blijven lopen. Anderzijds was die trend ook de voorbije jaren
reeds vast te stellen. Door het toevoegen van extra diensten, zoals
trajectbegeleidingen naar duurzame vrije tijd die in verhouding met het aantal
bereikte kinderen heel duur zijn, zal deze kost per deelname niet meer sterk dalen.
Er wordt voor 2021 gestreefd naar een kost per deelname van maximaal €25. Dit
is realistisch bij een deelnameaantal van ongeveer 10.000 deelnames.

15

16

Inkomsten Sportpret vzw 2020
6%

Giften en
inzamelactties
Lokale subsidies

16%
34%

Vlaamse subsidies
Coronasubsidies

3%

Europese subsidies

7%

Eigen inkomsten
sponsoring

9%

25%

Subsidies Sportpret vzw 2020 (44% van totale inkomsten)
6%

2% 2%1%
subsidie stad Antwerpen
subsidie Departement Welzijn
(Vlaamse Overheid)

15%

Coronasubsidies
subsidie Europa

53%
subsidie welzijnszorg
subsidie stad Turnhout

21%

subsidie stad Sint-Niklaas
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Giften en inzamelacties Sportpret vzw 2020 (34% van totale
inkomsten)
3%
10%
26%
Anonieme weldoener

13%

De Warmste Week 2019
Giften
Inzamelacties
serviceclubs
Sportpretmeters en peters

22%

26%

Uitgaven 2020
4%

3% 1% 0%

personeelskosten
kosten activiteiten

11%

Algemene kosten
Transport en bestelwagen
51%

Promotie
Extra coronakosten

30%

Vrijwilligerswerking
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Onze trotse sponsors

Andere (financiële) partners
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TOEKOMST: ONZE AMBITIE
Erkend Landelijk Jeugdwerk
Het was spannend, maar eind oktober 2020 kreeg Sportpret de bevestiging dat het
erkend werd als Landelijk Jeugdwerk door departement Jeugd van de Vlaamse
Overheid.
Deze erkenning, en bijhorende basissubsidie, stelt Sportpret in staat de werking
verder te verduurzamen en de komende maanden en jaren gestaag uit te breiden.
Daarnaast werd ook een beleidsplan ingediend. Indien dit goedgekeurd wordt, kan
Sportpret vanaf 2022 op nog meer middelen rekenen om de missie na te streven,
zoveel mogelijk kinderen vrije tijd bieden.
Een eerste belangrijk werkpunt voor 2021 is de versterking van de werkingen in
de zes verschillende steden in Vlaanderen en Brussel. Door activiteiten uit te
breiden, extra contacten te maken met andere belangrijke lokale stakeholders,..
Daarbij wordt altijd uitgegaan van lokale expertise bij de talrijke vrijwilligers van
Sportpret, aangestuurd door de provincieverantwoordelijken.
Naast de uitbreiding van eigen activiteiten is Sportpret sinds begin oktober 2020
actief bezig om toeleidingen te realiseren naar georganiseerde vrije tijd zoals
sportclubs
en
jeugdbewegingen.
Begin
oktober
startte
de
eerste
Sportpretconsulent op in Antwerpen. Voor 2021 staat een verdere uitbreiding
gepland.

Uitdagingen
2021 brengt heel wat uitdagingen mee. Allereerst is er de gezondheidscrisis die
ook voor onze organisatie een stevige impact heeft. Zowel op het
activiteitsgedeelte (beperkte groepen, geannuleerde activiteiten) als op het
financiële gedeelte. Inzamelacties of grote benefietevenementen kunnen niet meer
doorgaan. Sportpret moet creatief aan de slag gaan om op andere manieren
voldoende financiële middelen te blijven verzamelen. Vanaf de opstart van
Sportpret is steeds uitgegaan van een gezonde mix van financiële middelen waarbij
minimaal 40% van de middelen afkomstig is van inzamelacties of giften en
maximaal 50% van de middelen via subsidies. Zo wordt een sterke connectie
behouden met de sympathisanten van Sportpret en wordt aangetoond dat
Sportpret een gedragen werking heeft.

20

