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waar kinderen kansen krijgen !
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VOORWOORD
2022 was het eerste jaar van ons ambitieuze beleidsplan 2022-2025, dat we
opstelden in het kader van onze erkenning als Vlaams Jeugdwerk. Met de zes
doelstellingen uit het beleidsplan in hand gingen we aan de slag en behaalden we
mooie resultaten die u verder in dit jaarverslag kan ontdekken.

Ook vindt u getuigenissen terug van onze partner Stad Genk en onze
Sportpretconsulent Najat. Zo hopen we u, tussen de cijfers en activiteiten door, mee
te nemen in de dagelijkse werking van Sportpret.

Ik zou graag iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor Sportpret het afgelopen
jaar.
Bovendien wil ik mijn dank uitspreken aan Aïlan voor zijn toewijding aan het creëren
van onze organisatie. Hij verlaat ons nu om elders een nieuwe uitdaging aan te gaan.
Tevens wil ik Tosca bedanken voor het accepteren van de functie van Algemeen
Coördinator en voor haar bereidheid om samen met ons verder te werken aan de
ontwikkeling van Sportpret.

We hopen in 2023 terug op u te kunnen rekenen als vrijwilliger, partner of sponsor,
en samen het verschil te maken in het sportieve leven van onze kinderen!

Toon Deburchgrave  - Voorzitter Raad van Bestuur Sportpret
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Eind 2020 schreef Sportpret haar beleidsplan voor de periode 2022-2025, om deze tijdig te kunnen
indienen bij Departement Jeugd van de Vlaamse Overheid. Begin 2022 ging het nieuwe beleidsplan
in. Dit beleidsplan bestaat uit volgende doelstellingen: 

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/werkingen, 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 – Betrekken van partnerorganisaties 
Sportpret kan slechts werken door de intensieve samenwerking met tientallen armoedeorganisaties,
sociale diensten, ocmw’s,.. voor het bereiken van de doelgroep. Daarbij gelooft Sportpret dat
samenwerkingen versterkend kunnen werken. Daarom blijven we steeds open staan voor nieuwe
samenwerkingsvormen met scholen, platformen,.. 

DOELSTELLING 3 – 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 4 – 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 5 – 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 6 – 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.

ALGEMENE DOELSTELLINGEN
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WERKING ANTWERPEN
DE CIJFERS                                                         in TOTAAL 6666 deelnames

FIETSLESSEN
Kinderen leren fietsen is kinderen
helpen mobiel te worden. We
bieden aan de meest kwetsbare
kinderen fietslessen aan. We
bieden deze lessen aan in kleine
groepen, zo zijn de kinderen er
sneller mee weg.
 
ZOMERSCHOOL
Stad Antwerpen organiseerde
samen met ons (en nog andere
organisaties) een zomerschool in
Wilrijk. Hier werd tijdens de zomer
2 weken lang de kinderen een
sportieve namiddag aangeboden
met de focus op het oefenen van
de Nederlandse taal. De kinderen
kwamen ook in aanraking met
verschillende sporten.

ACTIVITEITEN BEGELEIDINGSTRAJECTEN

33 Sportpretdagen in Antwerpen Noord
25 Sportpretdagen in Antwerpen Luchtbal
32 Sportpretdagen in Antwerpen Kiel
72 lessen Sportpret Na School in Antwerpen
68 lessen Kleutersport in Antwerpen
9 lessen basketbal in Antwerpen
18 dagen pleinaanbod in Antwerpen
10 dagen Zomerschool in Antwerpen
14 fietslessen in Antwerpen
27 lessen kleutermenu in Antwerpse scholen
Andere activiteiten

met 766 deelnames
met 805 deelnames
met 1168 deelnames
met 887 deelnames
met 419 deelnames
met 68 deelnames
met 135 deelnames
met 239 deelnames
met 145 deelnames
met 889 deelnames
met 1145 deelnames

In 2022 liepen voor het tweede jaar op  rij
onze begeleidingstrajecten in Antwerpen met
de Sportpretconsulent. 



GETUIGENIS

FINANCIËLE PARTNERS
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Het is soms moeilijk om ouders in beweging te krijgen. Ik voel in het begin dat ze vaak
wantrouwig zijn. Als ik hen heel ontvankelijk als mens benader, stellen ze zich open. Dan komt
er een punt waarop ze jou spontaan aanspreken en van alles komen vertellen. Tijdens die open
gesprekken merken ze dat ze het ouderschap gemeenschappelijk hebben met mij.

Dat betekent enorm veel voor hen, ze voelen dat ze erbij horen en begrepen worden. Op
deze manier probeer ik te ontdekken met welke drempels deze gezinnen vast lopen. De
drempels moeten zo goed mogelijk aangepakt worden zodat de inschrijving effectief gebeurt
anders haken ze af!

januari 2022 - Najat Sportpret consulent Antwerpen
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WERKING TURNHOUT
DE CIJFERS                                                       in TOTAAL 3084 deelnames

SPORTPRETDAGEN
Onze Sportpretdagen worden
tijdens de schoolvakanties
georganiseerd. Deze namiddagen
worden opgevuld met sport en spel
waarbij zowel kleuters als kinderen
van de lagere school aanbod
vinden.
 
SPORTPRET NA SCHOOL
Bij Sportpret Na School organiseren
we wekelijks na school een sport en
beweging. De lessenreeksen gingen
door in De Smiskens en de Stedelijke
Basisschool Parkwijk.

SPELNAMIDDAGEN
Elke woensdagnamiddag zijn
kinderen welkom voor sport en spel
in Buurthuis T'Geburt.

ACTIVITEITEN BEGELEIDINGSTRAJECTEN

25 Sportpretdagen in Turnhout
36 spelnamiddagen in T' Geburt
54 lessen Sportpret Na School in Turnhout
10 dagen Zomerschool in Turnhout
4 fietslessen in Turnhout
Andere activiteiten

met 911 deelnames
met 542 deelnames
met 546 deelnames
met 604 deelnames
met 32 deelnames
met 449 deelnames

In 2022 liepen voor het tweede jaar op  rij onze
begeleidingstrajecten in Turnhout met de
Sportpretconsulent (50%). Door een wissel binnen
het personeel liepen we een belangrijke
inschrijfperiode mis. Hierdoor liggen onze cijfers
lager dan gehoopt.
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STAD TURNHOUT ALS PARTNER

FEDASIL CENTRA -JINT
4 Sportpretdagen in Fedasil Arendonk
15 spelnamiddagen in Fedasil Arendonk
6 fietslessen in Fedasil Machelen
4 spelnamiddagen in Fedasil Machelen
19 spelnamiddagen in Fedasil Deurne
6 uitstappen in verschillende Fedasil centra
1 workshop gezonde voeding in Fedasil Zoutleeuw

met 25 deelnames
met 135 deelnames
met 33 deelnames
met 62 deelnames
met 312 deelnames
met 96 deelnames
met 11 deelnames

Sportpret en stad Turnhout werkten dit jaar voor de
eerste keer samen via een convenant gericht op
vrijetijdsparticipatie van jonge kinderen in armoede.
 
Sportpret kon zo rekenen op de nodige middelen en
ondersteuning om de werking verder uit te bouwen.

Na een positief jaar met enkele werkpunten wordt voor
2023 opnieuw een convenant opgesteld.

DE CIJFERS                                                     in TOTAAL 674 deelnames

Via de activiteiten in de Fedasil centra proberen we de kinderen te betrekken bij activiteiten
uit hun stad. Op deze manier maken ze kennis met dezelde tradities als hun klasgenoten.
We organiseren ook regelmatig activiteiten samen met kinderen uit onze wekelijkse werking
om de drempels om nadien bij het reguliere aanbod aan te sluiten te verlagen.

Het aanbod in Fedasil wordt mee mogelijk gemaakt door de steun van Jint en het Europees
Solidariteitskorps.
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WERKING GENK
DE CIJFERS                                                            in TOTAAL 2389 deelnames

SPORTPRETDAGEN
Deze zomervakantie hebben Genkse kinderen
5 weken kunnen genieten van een aanbod
sport en spel. Zo zorgde we voor een
sportieve, maar zo leuke zomer!

SPELNAMIDDAGEN
Dankzij de steun van de stad Genk bieden we
jaarlijks 100 spelnamiddagen aan van telkens
2 uur in verschillende wijken. Zo krijgen de
kinderen een laagdrempelig sport en
beweegaanbod . 

ACTIVITEITEN

55 lessen pleinaanbod voetbal
101 spelnamiddagen in Genk
35 sportpretdagen in Genk
6 lessen Sportpret Na School in Genk
Andere activiteiten 

met 679 deelnames
met 855 deelnames
met 667 deelnames
met 31 deelnames
met 157 deelnames

 
 

PLEINAANBOD VOETBAL
 

Met de steun van KRC Genk organiseren we
in Genk doorheen het schooljaar twee keer
per week voetballessen. Dit zorgt ervoor
dat ook Genkse kindjes zich een spelertje
van KRC Genk voelen, ze krijgen namelijk
hun eigen t-shirt van KRC Genk!
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GETUIGENIS
SAMENWERKING BUURTSPORT GENK
In Genk komt 1 op 5 inwoners in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming. Deze
personen botsen naast financiële drempels ook op aspecten die te maken hebben met mobiliteit,
cultuur, tijd, enzovoort. 
Om deze drempels te verkleinen of weg te nemen onderneemt de stad al enkele jaren
‘outreachende’ acties om het vrijetijdsaanbod tot in de kansarme wijken te brengen. Vanuit de
dienst Sport van de stad Genk is in lijn daarmee Buurtsport Genk opgericht. 
Al snel werd duidelijk dat deze activiteiten van Buurtsport Genk broodnodig waren, maar omwille
van een gebrek aan personeelskracht en knowhow ook ontoereikend waren om alle wijken te
bereiken. 
Daarom werd in 2021 op zoek gegaan naar een sterke partner met veel expertise in dit gebied. Al
snel kwamen we uit bij Sportpret vzw, een sociaal-sportieve praktijk dat in de provincie
Antwerpen haar strepen al had verdiend. Sportpret biedt voor ons sportpretdagen en
spelnamiddagen aan in vijf verschillende wijken. 
We geloven in het groeipotentieel van de werking en we ervaren Sportpret als een betrouwbare
partner met een duidelijke visie. Samen hopen we in de toekomst nog veel meer kinderen op een
gezonde manier in beweging te krijgen.

januari 2022 - Joris Corthouts -  sportcoördinator Stad Genk



WERKING VLAAMS-BRABANT
DE CIJFERS                                                           in TOTAAL 1729 deelnames

SPORTPRETDAGEN
Sinds 2022 gaan onze Sportpretdagen door op
2 mooie nieuwe locaties in Leuven centrum.
Bedankt aan het Sint-Pieterscollege en het
Miniemeninstituut om hun sportzaal voor ons
open te stellen.

WOONWAGENTERREIN
Dankzij de steun van het OCMW Leuven konden
wij opnieuw een heel jaar mooie sport-, spel- en
knutselactiviteiten organiseren bij kinderen van
het woonwagenterrein aan de Dijledreef. Ook
voor 2023 staan hier weer mooie projecten
gepland zoals fietslessen.

LEUVEN

VILVOORDE

24 Sportpretdagen in Leuven
9 Sportpretdagen in Vilvoorde
27 spelnamiddagen op het woonwagenterrein Leuven
4 lessen Kleutersport in Leuven
18 lessen Kleutersport in Vilvoorde
8 lessen zaterdagsport in Vilvoorde
11 lessen Sportpret Na School in Vilvoorde
Andere activiteiten 

met 612 deelnames
met 288 deelnames
met 303 deelnames
met 25 deelnames
met 151 deelnames
met 61 deelnames
met 168 deelnames
met 121 deelnames

ZATERDAGSPORT
Sport- en spelactiviteiten op zaterdagochtend
in de wijk Broek. Zowel voor lagere school
kinderen als kleuters. Een mooie
samenwerking met SAAMO Vilvoorde

SPORTPRET NA SCHOOL
Dit jaar organiseerde we onze eerste reeksen
Sportpret Na School in Vilvoorde. We kozen
voor een school met hoge armoedecijfers.
De lessen gingen door in Kaleïdo en De
Knipoog.

WORKSHOPS GEZONDE VOEDING
In samenwerking met verschillende
organisaties is Vilvoorde/Machelen
organiseerde we workshops rond gezonde
voeding. De kinderen maken kennis met
verschillende weetjes en info over
fruit/groenten. Daarnaast worden er ook
fruitmandjes geknutseld.
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PARTNERS

SINT-NIKLAAS
BUURTHUIS
Het aanbod in Sint-Niklaas werd in
2018 vorm gegeven en was
aanvankelijk succesvol. Na een
lang traject werd duidelijk dat we
onze beoogde doelgroep niet
meer succesvol konden bereiken
op deze locatie. De werking in
het buurthuis trok vooral overlast
aan in plaats van een verbindende
plek te zijn. Eind juni hebben we
de laatste activiteit voorzien.

We bereikten tussen januari en juni
tijdens 15 lessen een beperkt
aantal van 164 kinderen.
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WERKING BRUSSEL
DE CIJFERS                                                         in TOTAAL 608 deelnames

SPELNAMIDDAGEN
Sinds 2022 organiseren we in
samenwerking met Cultureghem
Sportpretdagen/spelnamiddagen op
Abattoir in Anderlecht. We zorgen dat
de kinderen uit de omgeving iedere
namiddag tijdens de vakantie buiten
kunnen sporten en knutselen.
 
Op woensdag  (itijdens vakanties)
wordt er ook regelmatig samen met
KETMET een spelnamiddag
georganiseerd. Hier hebben de
kinderen zowel keuze uit sport
activiteiten als meer kunstzinnige
dingen. Af en toe worden er ook
kookworkshops georganiseerd.

Een samenwerking die in 2023 zeker
verder wordt uitgebouwd!

ACTIVITEITEN

6 spelnamiddagen Aximax
5 Sportpretdagen in Anderlecht
13 spelnamiddagen in Anderlecht
1 workshop gezonde voeding

met 57 deelnames
met 193 deelnames
met 336 deelnames
met 22 deelnames
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SPORTPRET KAN HET NIET
ALLEEN!

KINDERRECHTENCOALITIE
VLAANDEREN

 
 Vandaag bestaat de

Kinderrechtencoalitie uit 31
lidorganisaties, die elk op hun eigen
manier werken aan het waarmaken van
de rechten van kinderen en samen de
koers bepalen van de
Kinderrechtencoalitie. Ook wij maken
hier deel van uit
 

SAMENWERKINGSPARTNER

Sportaround in Gent streeft dezelfde
doelstellingen na als Sportpret. Samen
proberen we dan ook op regelmatige
basis aan uitwisseling te doen van
kennis en expertise. We kijken ook om
samen projecten uit te werken of op te
zetten.

SOCIAAL SPORTIEF PLATFORM

Sportpret gebruikt sport als middel om
tot duurzame versterking te komen van
kinderen in armoede. We nemen een
rol op binnen het Vlaamse platform
samen met 37 andere organisaties.



TEAM SPORTPRET
RAAD VAN BESTUUR

VRIJWILLIGERS
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Toon Deburchgrave
(voorzitter) 
Johanna Iriks (penningmeester)
Laina Iriks-Bickx 
Lukas Kint
Amy Viskens 

Nisa Vermeiren 

Siel Van Eekert  

Lissa Van Riel 

Onze raad van bestuur bestaat uit: 

      (uitgetreden op 5/1/2023)

      (uitgetreden op 5/1/2023)

      (uitgetreden op 5/1/2023)

      (lid sinds 5/1/2023)

333 actieve vrijwilligers in 2022

723 geregistreerde vrijwilligers in ons digitaal
vrijwilligersportaal 

Ongeveer 70% van onze vrijwilligers zijn
vrouwen 

2673 vrijwilligerscontracten aangemaakt
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PERSONEELSLEDEN

TOSCA ROOFTHOOFT 
Algemeen Coördinator ad interim

AÏLAN IRIKS-BICKX
Algemeen Coördinator tot 31/12/2022

JUSTINE VANDENBROECK 
Regioverantwoordelijke Antwerpen
Brugfiguur Luchtbal

LORIJN THEUNIS
Regioverantwoordelijke Vlaams-Brabant & Brussel
Gezondheidsmedewerker

STEFANIE MERMANS
Regioverantwoordelijke Turnhout & Genk

Consulent Turnhout

HELEEN GIELEN
Projectmedewerker Genk

Vrijwilligersrecruiter

NAJAT EL HAOUARI
Consulent Antwerpen

JELLICA COLLIER
Assistent Antwerpen + Vilvoorde

Lesgever Kleutermenu

CLAUDIA PETRE (gestop 31/10)
Regioverantwoordelijke Antwerpen

LINDSEY GABRIËLS (gestopt 30/6)
Projectmedewerker Luchtbal

MARIE MAESEN (gestopt 31/1)
Projectmedewerker Genk

ANNE-SOPHIE LAUWERS (gestopt 31/1)
Regioverantwoordelijke + Consulent 
Turnhout

GESTOPT IN 2022



GRAFIEK TOEVOEGEN

2022 was het tweede volledige jaar dat onze begeleidingstrajecten liepen. 

Er zijn 533 kinderen gecontacteerd 
Daarvan zijn 347 begeleidingen opgestart: 
148 kinderen zijn ingeschreven in een sportclub
23 kinderen zijn ingeschreven in een jeugdbeweging 
41 kinderen zijn ingeschreven in academies 
109 kinderen zijn ingeschreven in vakantiekampen 
21 kinderen ingeschreven voor uitstappen of evenement
42 kinderen kregen een Sportpretcheque van maximaal €25 
89 kinderen van vorig jaar zijn opnieuw ingeschreven 16

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.

TOELEIDINGEN NAAR REGULIERE AANBOD
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FINANCIËLE PARTNERS
& SPONSORS
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