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1. Inleiding 
 
Het sportgebeuren werd in het verleden gekenmerkt door amateurisme en improvisatie 
waarbij een planmatig en doelgericht beleid achterwege bleven. De jongste jaren is daar 
sterk verandering in gekomen, mede door de ervaring dat zich steeds meer behoeften 
aandienden, zodat het opstellen van prioriteiten in de beleidsvoering langzaam 
ingeburgerd is geraakt. 
Op die ingeslagen weg wordt met dit sportbeleidsplan verder gegaan. 
Het plannen van een gemeentelijk sportcentrum en andere sportinfrastructuur over een 
langere periode via een behoeftebepaling, een onderzoek in de gemeente naar het 
sportgedrag van de bevolking, de sport bij jongeren en ouderen zijn elementen die niet 
meer weg te denken zijn bij een doelmatig gemeentelijk sportbeleid. 
Een succesvol gemeentelijk sportbeleid voeren betekent dat men gewenste resultaten 
kan boeken. Een belangrijk hulpmiddel hiertoe is het opstellen van dit sportbeleidsplan. 
Een goede beleidsnota is een plan dat de doelstellingen van het sportbeleid omschrijft en 
de middelen aanwijst om deze binnen een bepaalde termijn te realiseren.  
Onze samenleving is voortdurend in beweging en het te voeren beleid kan niet achterop 
hinken. We moeten trachten deze veranderingen in te schatten, evoluties waar te nemen 
en op die wijze passende initiatieven te nemen. 
Het beleid in deze nota ontwikkeld moet de bakens uitzetten voor de 21ste eeuw. Er 
zullen andere parameters en vuistregels gelden dan de voorbije 20 jaar. Jaarlijks zal een 
concreet actieplan de realisatie van de gestelde doelstellingen in maatregelen uitwerken. 
En natuurlijk spreekt het voor zich dat in deze aanpak voldoende ruimte gelaten wordt 
voor plots wisselende omstandigheden. 
Het realiseren van een nieuw gemeentelijk sportpark met ideale sportomstandigheden 
voor de competitie-, recreatie- en individuele sporter, dat is de uitdaging naar de 
toekomst toe.  
 
Uw schepen van sport, 
 
August Van Loon 
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2. Missie 
 

 
 

 

De spetterende sportgemeente 
Suske en wiske als ambassadeurs van onze heidegemeente. Zij stellen onze missie voor 
met deze titel. Spetterend verwijst naar de aanwezigheid van een gemeentelijk zwembad 
die een regionale functie heeft en een belangrijke taak is in onze sportdienst: het 
zwembad spetterend houden.  
NATUUR-lijk is sporten gezond…de sport zal rekening moeten houden met de 
tolerantiemogelijkheden van de natuurlijke omgeving. Een gezond evenwicht tussen 
sport en milieu is zeker te vinden. De relatie tussen sport en gezondheid lijkt op het 
eerste zicht vanzelfsprekend. Vooral de termen fysieke fitheid en conditie winnen nog 
steeds aan belangstelling. 
Er is vast wel een club in de buurt …het verenigingsleven vervult een belangrijke 
sociale rol in onze maatschappij en moet gestimuleerd en ondersteund worden. Het 
aanmoedigen van het vrijwilligerswerk en de uitbouw van deskundige bestuurskaders zijn 
een vast-staand feit. 
Iedereen is welkom, jong en oud, groot en klein Sport draagt bij tot de geestelijke 
en lichamelijke ontplooiing van iedereen. Het uitbouwen van een “sport-voor-allen” 
gericht beleid is dan ook een noodzaak.  
Openluchtsporten ontwikkelen zich uiteraard graag in de vrije natuur. Zeker met de 
opkomst van massasportevenementen wordt de natuur zwaar belast.  
Gezellig, ook achteraf aan den toog …sporten is ook een sociaal gebeuren. Mensen 
komen samen in een club, competitief of recreatief…en achteraf even lekker bijpraten. 
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3. Inventarisatie 
 
3.1 Globale identificatie van de gemeente  
 
De gemeente Kalmthout is gekend en bekend als heidegemeente gelegen ten noorden 
van de provincie Antwerpen. Globaal kan gesteld worden dat het bestaat uit 3 grote 
delen:  

1/3de heidegebied,  
1/3de woongebied en  
1/3de open ruimte.  

Met zijn 59,5 km2 is het een grote gemeente wat oppervlakte betreft maar een 
middelgrote gemeente wat betreft bevolkingsaantal.  
 
 
 
3.1.1. Gemeentebestuur:  
 
Het gemeentebestuur en de administratieve diensten zijn gevestigd in het gemeentehuis 
met als adres Kerkeneind 13.  
 
De burgemeester is Lukas Jacobs.  

Bevoegdheden: algemeen beleid en coördinatie, ruimtelijke ordening, jeugd,  
lokale economie en communicatie. 

 
Het college van burgemeester en schepenen: 
bestaat uit 5 schepenen en de OCMW-voorzitter. 
De schepenen zijn: 

 Van  Hooydonck Jan (CD&V), eerste schepen 
Bevoegdheden: openbare werken, gemeentelijk patrimonium, groenvoorziening 
en ICT 

 Van Loon Gust (CD&V), tweede schepen 
Bevoegdheden: onderwijs, sport en kinderopvang 

 De Rydt Clarisse (N-VA), derde schepen 
Bevoegdheden: cultuur, toerisme, senioren, ontwikkelingssamenwerking en 
gelijke kansen 

 Francken René (CD&V), vierde schepen 
Bevoegdheden: mobiliteit, stedenbouwkundige vergunningen, landbouw en 
kerkhoven 

 De Bock Maarten (CD&V), vijfde schepen 
Bevoegdheden: financiën en leefmilieu 
 

 Dirk Van Peel OCMW-voorzitter  
Bevoegdheid: welzijn. 
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N-VA

Vlaams Belang

VLD
Spa groen

CD&V

Gemeenteraad 
In de gemeenteraad zetelen 25 raadsleden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD&V: 14 zetels 
Vlaams belang: 4  
N-VA: 2 
Spa: 2 
VLD: 2 
Groen: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schepen voor sport 
Gust Van Loon, Dr. J. Goossenaertsstraat 42,  
Tel. 03/666 77 62 
E-mail gust.vanloon@kalmthout.be  
 
 
Sportdienst 
Gino Vanthillo, Kapellensteenweg 90, 
Tel.: 03/666 95 02 
E-mail sport@kalmthout.be 

mailto:gust.vanloon@kalmthout.be�
mailto:sport@kalmthout.be�
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3.1.2. Kalmthout geografisch 
 
Kalmthout ligt in het noorden van de provincie Antwerpen en bestaat uit 5 wijken:  
Heide, Centrum, Dorp-Heuvel, Achterbroek en Nieuwmoer.  
 
In Achterbroek en Nieuwmoer zijn er nog veel landbouwgronden en open ruimten terwijl 
de anderen wijken meer bebouwd zijn.  
 
In Kalmthout ligt ook 1 groot natuurgebied: 
 Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide 
 
Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide is een grensoverschrijdend natuurgebied 
op het grondgebied van de Belgische gemeenten Kalmthout en Essen en van het 
Nederlandse Woensdrecht.  
Het 3.750ha grote gebied herbergt vennen, heidegebieden, landduinen en uitgestrekte 
bossen en heeft een belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische waarde.  
1.800ha heidegebied ligt op Kalmthouts grondgebied. 
 
In het Grenspark zijn een aantal mooie wandelpaden uitgestippeld en bewegwijzerd. De 
meeste paden vertrekken aan de parkeerplaats langs de Putsesteenweg. Het grenspark is 
aantrekkelijk voor veel recreatieve sporters (wandelaars, joggers, lopers, nordic 
walkers….).   
Een ruiterpad loopt dwars door het Grenspark.  
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3.1.3. Kalmthout demografisch 
 

3.1.3.1.Aantal inwoners 
 
Onderstaande tabel geeft de bevolkingsevolutie van de laatste 10 jaar weer. De laatste 
tien jaar is de bevolking toegenomen met ongeveer 2,6%, vergeleken met 2003 is het 
aantal ongeveer status quo gebleven. 
 

 1997 2000 2003 2006 
aantal inwoners 17.041 17.260 17.410 17.489 
aantal inwoners – mannen 8.483 8.539 8.550 8.566 
aantal inwoners – vrouwen 8.558 8.721 8.860 8.923 
aantal vreemdelingen 1.519 1.584 1.706 1.863 
 
Bevolkingsdichtheid: 294inwoners/km² 
 
Bevolkingsdichtheid: (natuurreservaat buiten beschouwing gelaten): 421inwoners/km² 
 
3.1.3.2. Bevolkingssamenstelling 
 
Het sportbeleidsplan is onvermijdelijk verbonden met onze steeds veranderende 
samenleving en de wijzigende samenstelling van de bevolking.  
Uit volgende tabellen blijkt de toename van het aantal ouderen (vergrijzing) en de 
afname van het aantal jongeren (ontgroening).  
Hier wordt te weinig rekening mee gehouden en sport blijft zich te veel richten op de 
prestatiesterke leeftijd en de daarmee verbonden clubs. Aan het sportbeleidsplan om 
rekening te houden met deze 2 tendensen. Toch mag niet uit het oog verloren worden 
dat nog steeds bijna 1 op 4 Kalmthoutenaren jonger dan 25 is en dus neemt ook de 
jeugd een belangrijke plaats in in dit sportbeleidsplan. 
kinderen - jongeren 1997 2000 2003 2006 
0 – 4 jaar 1.034 951 920 879 
5 – 9 jaar 1.121 1.167 1.084 1.037 
10 – 14 jaar 1.134 1.109 1.211 1.176 
15 – 19 jaar 1.079 1.119 1.119 1.105 
20 – 24 jaar 1.020 1.036 1.061 1.085 
 
beroepsbevolking 1997 2000 2003 2006 
25 – 29 jaar 1.130 1.031 860 903 
30 – 34 jaar 1.323 1.192 1.080 945 
35 – 39 jaar 1.330 1.314 1.353 1.246 
40 – 44 jaar 1.300 1.336 1.375 1.381 
45 – 49 jaar 1.188 1.262 1.272 1.334 
50 – 54 jaar 1.160 1.203 1.221 1.274 
55 – 59 jaar 922 1.028 1.170 1.176 
  
senioren 1997 2000 2003 2006 
60 – 64 jaar 860 855 918 1.034 
65 – 69 jaar 772 809 806 831 
70 – 74 jaar 667 671 698 744 
75 – 79 jaar 453 579 560 573 
80 – 84 jaar 295 284 380 442 
85 – 89 jaar 169 211 195 186 
90 – 94 jaar 65 76 106 103 
95+ 19 27 21 35 
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3.2.2.Coördinaten, openingsuren en taken van de sportdienst. 
 
De sportfunctionaris voert de leiding over de sportdienst. 
 
De sportdienst is het eerste aanspreekpunt voor alle inwoners en sportverenigingen 
van de gemeente. Zij kunnen er terecht met allerlei vragen over het sportgebeuren in de 
gemeente. Allerlei infofolders rond sport liggen ter beschikking in het rek.  
 
Het draaiende houden van het gemeentelijk zwembad maakt een heel groot deel uit 
van de taken. Controle personeel en werk, opstellen uurroosters, werkopdrachten, 
bestellingen, personeelsvergaderingen, planning, ... 
 
De sportdienst is de spil voor het algemeen sportbeleid. Het opmaken  van  de 
beleidsvoorstellen, adviseren van het schepencollege, het voorbereiden en uitwerken van 
gemeentelijk sportbeleid en verzorgen van de realisatie ervan, zijn belangrijke taken.  
Het onderhouden van de relaties met andere gemeentelijke, provinciale en gewestelijke 
verenigingen en overheden inzake sport is een belangrijke vorm van netwerking. 
 
De sportraad kan ook rekenen op de nodige steun van de sportdienst. De 
vergaderingen beleidsmatig voorbereiden en bijwonen en de organisatorische 
ondersteuning van o.a.de kampioenenviering.  
 
De organisatie en promotie van de sport in de gemeente. Zij organiseert 
sportevenementen samen met de clubs. Bij initiatieven van BLOSO, sportregio Antwerpse 
Kempen geeft zij de nodige steun.  

 
De sportdienst moet ook nog heel wat administratieve taken vervullen. Zij zorgt voor 
de opstelling van het rooster voor de verdeling van de sportinfrastructuur 
(toewijzingsvergadering), de fakturatie van de gebruikte sportinfrastructuur, het 
voorbereiden van ontwerpreglementen inzake retributie en subsidiëring, de briefwis- 
selingen, e.a..  

 
 
Adres Sportdienst = gemeentelijke zwembad 
        Kapellensteenweg 90 
        03 666 95 05 – 03 666 60 06 
        sport@kalmthout.be 
Openingsuren: 
maandag tem. vrijdag van 9u tot 12u 
maandag en woensdagnamiddag van 13.30u tot 16.30u 
 

mailto:sport@kalmthout.be�
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3.2.3 Aantal en functie van de personeelsleden van de sportdienst 
 
In het totaal zijn 17 personeelsleden tewerkgesteld gedurende 12 voltijds equivalenten in 
de diverse sportaccommodaties. Diensthoofd is sportfunctionaris Gino Vanthillo. 
1 Sportfunctionaris 

1 technieker sportinfrastructuur (4/5de werkweek= 30u24min/week) 
 3 kassiersters (19u/week) 
 5 redders (3 redders 4/5de werkweek, 2 redders voltijds=38u/week 
 4 schoonmaaksters zwembad (19u/week) 
 2 zaalwachters (voltijds = 38u/week 
 1 schoonmaakster sporthal (19u/week) 
 
3.2.4 Coördinaten en werking van de stuurgroep sportbeleidsplan 
 
De gemeentebesturen worden door het Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid van 2007 
verantwoordelijk gesteld voor het opmaken van een sportbeleidsplan in ruil voor 
subsidies. In Kalmthout is het voorbereidende werk gebeurd door een stuurgroep, 
voorgezeten door de sportfunctionaris. Deze stuurgroep kan beschouwd worden als een 
denk- en werktank die ervoor moet zorgen dat het sportbeleidsplan ruim gedragen wordt 
en werd samengesteld met mensen uit verschillende sportinvalshoeken.  
Kalmthout werd geselecteerd om een “gratis” coach ter beschikking te krijgen vanwege 
de Vlaamse Gemeenschap.  
     
Leden stuurgroep 
 Gino Vanthillo, sportfunctionaris   voorzitter 
 Tom Harding, medewerker ISB   coach 
 Gust Van Loon     Schepen van Sport 
 Lieve Caluwaerts, zwemclub Arvicola  
 Jeannine Thijs, senioren, zwemmen, turnen 
 Baldwin Sondervan, lid sportraad 
 Wim Van Looveren, lid sportraad, Schoolsport 
 May Van Gool, zwemmen, atletiek 
 Ilse Van Spaendonk, sportdienst   secretaris SBP  
 



  pag. 12 

3.2.5 Gemeentelijke ondersteuning voor de sportverenigingen. 
 
3.2.5.1.Financiële ondersteuning  
 
Bedragen voor verenigingen 
De gemeente verdeelt jaarlijks, na advies van de sportraad, voor een bedrag van  
12.395 euro aan subsidies aan de sportverenigingen. 
Hiervoor hanteert de sportraad een subsidiereglement waarbij de jeugd en de 
kwalitatieve begeleiding van monitoren  hoofdaccenten zijn, zonder dat andere factoren 
zoals ledenaantal, prestatie-uren per jaar, accommodatiegebonden uitgaven of 
aanwezigheid op de jaarlijkse algemene vergadering verwaarloosd worden. 
 
De subsidies worden onderverdeeld in: 
 
1. BASISSUBSIDIES: 60% van het subsidiebudget of 7.437 euro.  
Deze worden verdeeld aan alle sportverenigingen die minimaal 50 leden tellen en 
minimaal 30% jeugdleden tellen die geen 16 jaar oud zijn. Men moet aan beide 
voorwaarden voldoen om voor basissubsidie in aanmerking te komen. Laat ons stellen 
dat in Kalmthout hiervoor jaarlijks een 15-tal verenigingen in aanmerking komen. 
    
2. SPECIALE MANIFESTATIES: 20 % van het subsidiebudget of 2.479 euro. 
Deze worden verdeeld tussen die sportverenigingen die een sportmanifestatie met 
uitstraling organiseren. 
 
3. WERKINGSTOELAGEN: 20 % van het subsidiebudget of 2.479 euro. 
Werkingstoelagen worden verdeeld onder alle verenigingen die een subsidievragenlijst 
hebben ingevuld en hebben binnengebracht voor een vastgestelde datum. Het 
ledenaantal, het aantal prestatie uren, de accommodatiegebonden uitgaven en de 
aanwezigheid op de jaarlijkse algemene vergadering zijn items waarop punten kunnen 
verdiend worden die uiteindelijk recht geven op een subsidiebedrag. Alle verenigingen die 
niet in aanmerking komen voor de basissubsidie worden hier ondergebracht. 
 
De 5 Kalmthoutse voetbalploegen aangesloten bij de Koninklijk Belgische Voetbalbond 
(KBVB) genieten niet van deze jaarlijkse gemeentelijke subsidies. Zij hebben elk een 
éénmalige subsidie ontvangen van 12.394 euro voor de uitbouw van hun (sportief-
gedeelte) infrastructuur. 
 
Het subsidiereglement is erop gericht dat het budget op een oprechte en correcte wijze 
bij de juiste sportverenigingen terechtkomt. De subsidiecommissie van de gemeentelijke 
sportraad is ook van oordeel dat jeugdsportverenigingen met veel leden en de 
kwalitatieve begeleiding via erkende monitoren HET HOOFDACCENT moeten vormen in 
dit reglement.  
 
Het gemeentelijke budget voor de verenigingen bedroeg tot 2001:   8.676 euro.  
In 2001 werd er een nieuw subsidiereglement gestemd en is het budget verhoogd tot 
12.395 euro.  
 
Vanaf de verwerking van de vragenlijst ( die voor 1 maart moeten binnen zijn ) tot de 
uitbetaling moeten enkele stappen doorlopen worden. De sportfunctionaris verwerkt de 
vragenlijsten begin maart en brengt die ter sprake in de subsidiecommissie ( 5 leden van 
de sportraad ) die het voorstel nakijken, evalueren en al dan niet aanpassen. De 
eerstvolgende sportraad (april) wordt dit voorstel besproken en kunnen nog 
aanpassingen gerealiseerd worden. Begin mei worden de bedragen ter kennisname 
voorgelegd aan de algemene vergadering. 14 dagen na de goedkeuring in het college van 
burgemeester en schepenen kan de uitbetaling op de rekeningnummers van de 
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sportverenigingen geschieden, dit in overleg met de administratieve drukte van de 
rekendienst-personeelsleden.  
 
cfr. Voorbeeld verdeling subsidie 2006: bijlage 1 
cfr. Volledig subsidiereglement: bijlage 2 
 
3.2.5.2. Materiële ondersteuning 
 
De gemeentelijke uitleendienst (dienst openbare werken) stelt stoelen, tafels, 
tentoonstellingspanelen, wc-wagens, vlaggen, nadars, e.d. ……. ter beschikking van de 
verenigingen. 
  

Uitleendienst Marc Ooye 
 Kerkeneind  13 
 Tel. 03 620 22 42 
 
3.2.5.3. Retributiereglement 
 
Sportclubs kunnen tegen een gunstprijs de gemeentelijke infrastructuur afhuren.  
 
Retributiereglement: zie bijlage 3 
 
3.2.6 Communicatie en informatieverstrekking met betrekking tot 
sport 
 
Verenigingen kunnen zichzelf en hun activiteiten via een aantal gemeentelijke kanalen 
promoten. 
 
De Kalmthoutse nieuwsbrief 
De nieuwsbrief is een gemeentelijke folder die tweewekelijks in alle Kalmthoutse 
brievenbussen bedeeld wordt. Verenigingen kunnen onder de rubriek 
‘activiteitenkalender’ gratis, een korte aankondiging van hun activiteiten laten opnemen. 
 
Tussen hei en maatjes 
Het informatieblad “Tussen Hei en Maatjes” verschijnt driemaandelijks en verschaft 
informatie over het reilen en zeilen van de gemeente. De redactie streeft er naar een 
goed inzicht te verschaffen in het gemeentelijk beleid.   
De sportdienst zorgt ook altijd voor een passend artikel. 
 
De website www.kalmthout.be  
Alle verenigingen kunnen op de gemeentelijke website hun werking voorstellen. 
 Vrije tijd → sport → sportverenigingen. 
 
Folderkasten bij de sportdienst (zwembad) 
 
 
 
 
 



  pag. 14 

3.2.7 Sportinfrastructuur.  
 
De sportdienst beschikt over binnen- en buitenterreinen en een zwembad.  
Het gemeentelijk zwembad telde in 2006 in totaal 144.120 bezoekers waarvan  
55.912 schoolkinderen(39%), 17.933 clubzwemmers(12%), 5.217 zwemmers bij een 
afhuringen door verenigingen(4%) en  65.058 vrije zwemmers(45%).  Tijdens de dag 
wordt het zwembad vooral gebruikt door de lagere scholen van Kalmthout, maar ook 
door enkele scholen van Wuustwezel. Vijf zwemclubs, een gehandicaptenvereniging, 
duikclub en triatlonclub huren het zwembad af in de ochtend- en  avonduren en op 
zaterdagvoormiddag. 
 
Sporthal, Parketzaal GITOK en sporthal Achterbroek worden tijdens de daguren gebruikt 
door scholen. De avonduren en weekends zijn ze ter beschikking van verenigingen. Elk 
jaar tijdens de toewijzingsvergadering worden de uren en dagen toegewezen aan iedere 
club. De bezettingsgraad is 100% voor beide sporthallen. 
 
Het sportcentrum de zwarte hond beschikt over 6 tennisterreinen en 2 voetbalvelden. De 
Kalmthoutse tennisclub speelt op die terreinen. Individuele tennissers kunnen er ook 
terecht. Zij leggen hun terrein vast via de computer in het cafetaria. 
Op de voetbalvelden spelen en trainen recreatieve ploegen.  
 
De sportlokalen / turnzalen van de gemeentelijke scholen worden ook gebruikt door  
+/- 15 verenigingen. 
 
De atletiekpiste, visvijvers behoren ook tot de gemeentelijke terreinen, maar zij worden 
door de respectievelijke vereniging beheerd en onderhouden. Idem voor de  Kalmthoutse 
voetbalploegen aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Zij beheren 
en onderhouden hun infrastructuur zelf. 
 
3.2.7.1.Gemeentelijke sportinfrastructuur 
Gemeentelijk overdekt zwembad  Kapellensteenweg 90,   
Sporthal Gitok II  Kapellensteenweg 112,   
Parketzaal Gitok II  Kapellensteenweg 112,   
Gemeentelijke Sporthal Achterbroek Brasschaatsesteenweg 35.   
Voetbalveld Zwarte Hond   Heikantstraat 169,   
Petanquebanen Zwarte Hond   Heikantstraat 169,   
Tennisvelden Zwarte Hond  Heikantstraat 169,   
Atletiekpiste   aan het station Kalmthout 
Voetbalveld SK Kalmthout,      Heuvelspad  
Voetbalveld SK Kalmthout,                        Gom. Van Geelstraat,  
Voetbalveld VV Achterbroek,              Roosendaalsebaan 41, 
Voetbalveld SV Heibos,      M.Temmermanlaan  
Gemeentelijk Korfbalveld,   Warandalei 21 
Gemeentelijk Polyvalent Sportveld,  Dorp-Kapellensteenweg   
Gemeentelijk Polyvalent Sportveld,  Diesterweg 
Visvijver De Maatjes  Hanneke Wiewauw   
Visvijver Dennendaal  Hortensiadreef  
 
 
 
 
Openingsuren en tarieven gemeentelijke sportaccommodaties: zie bijlage 4. 
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3.2.7.2.Schoolinfrastructuur 
 
Turnzaal gemeentelijke basisschool Kadrie   Driehoekstraat 33,  
Turnzaal gem.basisschool De Maatjes,    Dorp 10, Nieuwmoer 
Turnzaal Wuustwezelstwg                                            Wuustwezelstwg, Nieuwmoer  
Turnzaal Gitok I,       Kapellensteenweg 501 
Turnzaal Gitok II,       Kapellensteenweg 112 
Sportlokaal gesubs. vrije basisschool St. Jozef,   Heidestatieplein 6 
Sportlokaal gesubs. vrije kleuterschool Den heuvel  Heuvel 37,  
Sportlokaal gesubs. vrije basisschool Den heuvel  Schooldreef 41,  
Sportlokaal gesubs. vrije basisschool Rink Rank  Pastoor Hensstraatje 1 
Sportlokaal vrije basisschool Zonnekind   Zonnekinddreef 8 
Sportlokaal Erasmus      Ganzendriesstraat 18 
Sportlokaal Buitengewoon onderwijs Wilgenduin  Vogelenzangstraat 115 
Sportlokaal gesubs. vrije middelbaar H. Hart  Kapellensteenweg 190 
Basketbalveld openluchtschool zon en hei,   M.Temmermanlaan 36,  
Sportlokaal openluchtschool zon en hei,    M.Temmermanlaan 36, 
Polyvalent Sportveld Erasmus    Ganzendriesstraat 18,   
Polyvalent Sportveld Zon en hei,     M.Temmermanlaan 36, 
 
3.2.7.3.Privé-infrastructuur 
 
Sportlokaal ’t Volkshuis,     Kapellensteenweg 234,  
Voetbalveld FC Nieuwmoer,    Essensteenweg,  
Voetbalveld Fil-o-Droom,     Kroonstraat,   
Sportlokaal Leergasten VZW,    Roosendaalsebaan 63,   
Sportlokaal Eendracht maakt macht,   Dorpstraat 51  
Sportveld St.Jorisgilde,     Kapellensteenweg,   
Sportlokaal St.Sebastiaan,     Dorpstraat 52,   
Turnzaal Gymka     Vogelenzangstraat 11 
Manège B-ranch      Hollekelderstraat 63 
Kineso sporttherapeutisch adviescentrum  Kapellensteenweg 281 
Tennishal Snauwaert,     Brasschaatsteenweg 198,  
Petanquebanen  Snauwaert,    Brasschaatsesteenweg 198,  
Health City Sportcentrum    Kapellensteenweg 117 
Topvorm fitness     A. De Preterlaan 20 
Manège Stal Ruitershof    Duffelaarstraat 8 
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3.3 Inventaris van de externe sportactoren 
 
3.3.1 Gemeentelijke sportraad 
De gemeentelijke sportraad is een overkoepelende raad die de belangen van alle 
sportinstanties op het grondgebied van de gemeente behartigt. Hiertoe adviseert hij het 
gemeentebestuur in alle sportieve aangelegenheden en werkt, in overleg ermee, zijn 
eigen initiatieven uit.  
De raad vergadert maandelijks in verband met adviezen voor sportaangelegenheden, 
kampioenenhuldiging, wekelijkse sportkalender, organisaties, vertegenwoordiging op 
sportmanifestaties,...  
Alle deskundigen in de sport, sportverenigingen, -organisaties en -instellingen, zowel 
private als publieke, werkzaam op het grondgebied van de gemeente met vrijwilligers of 
professionelen kunnen zich vertegenwoordigen in de algemene vergadering. Deze wordt 
jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van mei.  
Het dagelijks bestuur van de sportraad bestaat uit 12 vertegenwoordigers uit deze 
algemene vergadering aangevuld met de schepen van sport en de sportfunctionaris. 
 
Concrete taken van de sportraad: 
- Geeft advies over de sportaangelegenheden.  
- De praktische organisatie van een jaarlijkse kampioenenhuldiging de 3de vrijdag van 

maart. 
- Een voorafgaand overleg met de sportverenigingen wat hun nood is in het kader van 

het gemeentelijk structuurplan. De verenigingen horen omtrent hun toekomstvisie. 
- Advies over de verdeling van de gemeentelijke subsidies via een vragenlijst die door 

een aparte sport - subsidiecommissie wordt geëvalueerd. 
- De aanwezigheid op recepties, huldigingen, vieringen, sportmanifestaties, …indien 

hieromtrent wordt gevraagd of indien een uitnodiging hieromtrent wordt verkregen.   
- Concrete sportpunten bespreken waarbij een verbetering van het sportbeleid beoogd 

wordt. 
- Om een zo ruim mogelijke betrokkenheid in het sportbeleidsplan te voorzien zal de 

eindbespreking van de beleidsnota op een Algemene Vergadering plaats vinden.  
Nadien zal jaarlijks een stand van zaken m.b.t. de uitvoering gegeven worden. 

 
De gemeentelijke sportraad bestaat uit 12 stemgerechtigde leden  
 
Namen: zie bijlage 5 
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3.3.2. Sportclubs in Kalmthout 
 
De Kalmthoutse sportsector is bijzonder actief. De gemeente telt momenteel 80 
sportverenigingen, waarvan 20 clubs met meer dan 200 leden. 
Elke wijk heeft zijn voetbalploeg van duiveltjes tot een eerste ploeg.   
Er zijn 6 zwemclubs, waarvan er 3 werken met lagere schoolkinderen en jeugd , één is 
uitsluitend voorbehouden voor mindervaliden.    
Volleybal, korfbal, atletiek, turnen en vissen zijn slechts enkele van de 30 verschillende   
sporttakken die onze heidegemeente rijk is. Niet enkel verenigingen met actieve leden 
maar ook organiserende verenigingen dragen bij tot het plaatsen van Kalmthout op de 
wereldkaart. De veldrit “Grote Prijs Bosduin” geldt hierbij als de belangrijkste 
Kalmthoutse sportorganisatie.   
 
Lijst sportclubs: bijlage 6 
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3.3.3. Andere belanghebbenden  
 
Provinciale sportdienst 
De provinciale sportdienst staat in voor het sportbeheer en sportpromotie op bovenlokaal 
vlak. Zij biedt jaarlijks een aantal activiteiten aan (vaak ism. Bloso), waar de gemeenten 
aan kunnen deelnemen. De sportdienst van Kalmthout maakt hier dan ook gebruik van 
(oa. deelname aan Zap-avontuur en provinciale seniorensportdag).  
Via regelmatige contacten en een nieuwsbrief houdt de sportdienst ons ook op de hoogte 
van de belangrijkste aangelegenheden en hot topics op sportgebied.  
 
Sportregio Antwerpse Kempen 
In 2004 werd de Interlokale Vereniging (ILV) Sportregio Antwerpse Kempen opgericht. 
Dit is een samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten (Brasschaat, Brecht, Essen, 
Kalmthout, Kapellen, Schoten, Stabroek en Wuustwezel) en de provinciale sportdienst. 
Maandelijks worden er vergaderingen gehouden, waarbij de sportfunctionarissen zorgen 
voor de opvolging van de jaarplanning (sportactiviteiten, vormingen, algemene 
vergaderingen). Een regiocoördinator (halftijds, in dienst van provinciale sportdienst) 
zorgt voor de praktische uitwerking hiervan, in samenwerking met de 
sportfunctionarissen. De belangrijkste troeven van de Sportregio zijn de contacten tussen 
de sportactoren van de verschillende naburige gemeenten én de mogelijkheid om 
personen de kans te geven meer aan sport te doen, zelfs als er weinig inschrijvingen zijn.  
 
Bloso 
Bloso staat in voor het sportbeheer en sportpromotie op bovenlokaal vlak, m.n. over heel 
Vlaanderen. Samenwerking met Bloso is er onder andere door de verschillende 
sportacitiviteiten die zij organiseren (vaak in samenwerking met de provinciale 
sportdienst), waaraan de gemeente deelneemt. Bloso staat ook garant voor een degelijke 
uitleendienst van sportmateriaal, waar de gemeente regelmatig beroep op doet.  
Via regelmatige contacten met de provinciale inspectiedienst is er goede samenwerking 
met deze dienst.  
 
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid vzw (ISB) 
De belangrijkste doelstelling van het ISB is de ondersteuning van de werking en de 
uitbouw van de gemeentelijke, stedelijke en provinciale sportdiensten en sport - en 
recreatiecentra in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
Het ISB heeft er ondermeer voor gezorgd dat verschillende gemeenten, waaronder 
Kalmthout, hulp kregen bij de opmaak van hun sportbeleidsplan (een coach die heel het 
opmaakproces mee opvolgt en bijstuurt).  
Er worden ook tal van vormingen en informatiedagen georganiseerd, waaronder het 
jaarlijkse ISB-congres.  
 
Stichting Vlaamse schoolsport (SVS)  
Via de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) worden er tijdens en na de schooluren 
sportactiviteiten aangeboden voor schoolgaande kinderen : De organisatie van 
zaalvoetbaltornooien in sporthal Gitok, veldvoetbaltornooien op de voetbalterreinen van 
de Zwarte Hond, spelennamiddagen in het gemeentelijk zwembad,  een dansnamiddag 
en een kleutersportdag in sportzaal Achterbroek zijn voorbeelden van deze 
samenwerking tussen de sportdienst en de scholen. Het gemeentebestuur is eveneens 
partner door het gratis ter beschikking stellen van sportaccommodatie. 
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4. Noden en behoeften 
 
4.1 Oplijsting bevragingen  
 
Beleidsplanning is een vast element geworden van fatsoenlijk bestuur. Onze samenleving 
is voortdurend in beweging en het te voeren beleid kan niet achterblijven. De 
gegevensverzameling is een belangrijk instrument om te komen tot het inwinnen van 
actuele informatie. 
Interactief bestuur, de voortdurende samenspraak met de inwoners van de gemeente, is 
ook een essentieel element van het nieuwe decreet.  Hiervoor werden heel wat 
inspanningen gedaan. 
 
Als we een oplijsting maken van de informatie waarmee we dit beleidsplan realiseren 
denken we in de eerste plaats aan de beleidsverklaring van de huidige legislatuur  
2007-2012.  
 
Schriftelijke vragenlijsten van de gebruikers van het zwembad, de 
sportverenigingen en de jonge deelnemers werden opgesteld, geëvalueerd en 
verwerkt in de te realiseren doelstellingen. 
 
Via de gemeentelijke website werd promotie gemaakt om een algemene vragenlijst 
in te vullen. 
 
Andere instanties zoals de jeugddienst en het OCMW werden betrokken om 
respectievelijk informatie te verkrijgen over de jeugd en de kansarmen.  
 
Er werd niet enkel met schriftelijke bevragingen rekening gehouden.  
Twee mondelinge bevragingen werden geïntegreerd in het geheel : het personeel van 
de sportdienst en de sportverenigingen tijdens de jaarlijkse algemene 
vergadering werden geconfronteerd met stellingen.  
 
De Werkgroep Toegankelijkheid Kalmthout (WTK) heeft schriftelijk advies verleend 
met het oog op het verbeteren van de toegankelijkheid van het gemeentelijk zwembad. 
 
Uiteindelijk werd de behoeftestudie van de Kalmthoutse senioren uitgevoerd in 
2006 door professor Verté en de evaluatie van een seniorenproject BOEBS (blijf op 
eigen benen staan) uitgaande van de welzijnsraad in het geheel betrokken. 
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4.2. Belangrijkste conclusies en maatschappelijke  
context 

 
4.2.1.Inventarisatie van de belangrijkste noden en behoeften 
Voor het analyseren van de gegevens uit de diverse vragenlijsten wordt de SWOT-
analyse gehanteerd. Het is een hulpmiddel voor het in kaart brengen van de interne 
zwakke en sterke punten en van de externe omgevingsfaktoren. Nadien wordt een 
confrontatie aangegaan tussen de interne (sportdienst) en externe (omgeving) 
elementen.  
Uit de veelheid van knelpunten en behoeften werd door de stuurgroep een selectie 
gemaakt waarbij rekening werd gehouden met de omvang en de ernst van de 
verschillende noden en behoeften. Per slot van rekening is het onmogelijk om alles 
tegelijk aan te pakken. 
Via deze resultaten bepaalt men de uitdagingen voor het gemeentelijk sportbeleid.  
Deze staan in het sportbeleidsplan vertaald in de formulering van strategische 
doelstellingen ( langere termijn ), operationele doelstellingen ( kortere termijn ) en meer 
concreet naar maatregelen. 
Om zo overzichtelijk mogelijk te werken zullen de noden en behoeften kort opgesomd 
worden in volgorde van de opgelegde hoofdstukken van het Decreet Lokaal Sport-voor-
Allen-beleid van 2007. 
De eerste 4 zijn de verplichte hoofdstukken. 
1. Ondersteuning van de sportverenigingen 
2. Ondersteuning van de andersgeorganiseerde sport 
3. Ondersteuning van de toegankelijkheid en diversiteit in de sport 
4. Meerjarenplan inzake sportinfrastructuur 
5. Communicatie vanuit de sportdienst 
6. Werking van de sportdienst  
 
Bij het sportverenigingsleven situeren zich de nood aan vrijwilligers en mensen met een 
sportspecifieke opleiding, zowel bij het trainerskorps als het bestuur. 
De aanwezigheid van een gekend subsidiereglement kan hiertoe bijdragen. Verder was er 
een duidelijke vraag naar meer informatie en duidelijke communicatie vanuit de 
gemeente en de sportraad.  
Bij de andersgeorganiseerde sport ( anders georganiseerd dan het clubleven ) blijkt een 
nood aan meer initiatieven.  
De lagere schoolleeftijdsgroep ziet graag meer recreatie in het zwembad en de 10-18 
jarigen moeten we verrassen met uitdagende activiteiten om het drop-out verschijnsel te 
bannen 
Senioren vragen een volwaardig sportaanbod met een duidelijk communicatiesysteem. 
De toegankelijkheid van het zwembad en andere sportgebouwen blijkt een verzuchting 
bij de mindervaliden. Een structurele samenwerking met het OCMW is een noodzaak om 
de kansarmen te laten proeven van het sportgebeuren.  
Geen oplapperij maar een degelijk en duurzaam onderhoudsbeleid is belangrijk om de 
bestaande infrastructuur in stand te houden.  
Er blijkt eveneens een behoefte aan inspraak in het sportbeleid en communicatie binnen 
de sportdienst.  Dit is een constante die uit de verschillende bevragingen kwam en is dus 
een zeer duidelijk knelpunt in de gemeente. Dit heeft ook gevolgen voor de werking en 
samenstelling van de sportdienst zelf. Daarom werd er bewust voor gekozen om 
doelstellingen en maatregelen hierrond te groeperen in 2 bijkomende hoofdstukken. 
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4.2.2. Samenvatting van belangrijkste trends 
 
Het sportbeleidsplan kan niet los gezien worden van onze steeds veranderende 
samenleving. Het gemeentebestuur zal zich steeds opnieuw moeten positioneren, keuzes 
maken om de ene evolutie te stimuleren of de andere trend te volgen of te aanvaarden. 
Een overzicht geven van de belangrijkste maatschappelijke trends is relevant omdat 
hierbij de context en de mogelijkheden worden aangegeven waarmee een sportbeleid zal 
dienen rekening te houden. De stuurgroep heeft een 3-tal belangrijke trends 
geselecteerd. De wijzigende samenstelling van de bevolking geeft aan dat de evolutie 
van de vergrijzing zich doorzet. In onze huidige zit- en computercultuur wijzen 
meerdere studies op de dalende fysieke fitheid van onze jeugd.  
Een groeiende autonomie van het individu ( individualisering ) is ons zeker niet 
vreemd. Er zal moeten gekeken worden in welke mate deze trends een invloed kan 
hebben op het te voeren sportbeleid.  
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5.Plan van aanpak 
 

5.1. Ondersteuning sportverenigingen 
 
25% van de Kalmthoutse bevolking doet aan sport in clubverband en 75% van de 
sportverenigingen kunnen terecht in Kalmthoutse sportinfrastructuur voor een zeer 
democratische prijs. De verenigingen zijn financieel gezond, kennen een vlotte werking 
en hebben goede persoonlijke contacten met de gemeentelijke sportfunctionaris.  
 
Ondanks het feit dat tijdens de vraagstelling gedurende de algemene vergadering van de 
sportraad geopperd werd over voldoende vrijwilligers te beschikken bleek in de 
vragenlijst naar de sportverenigingen het tegendeel. Dit zou men kunnen verklaren door 
de anonimiteit van de schriftelijke vragenlijst. Het vrijwilligersstatuut opgelegd door de 
overheid wordt ervaren als te complex en schrikt de vereniging af.  
 
Zowel uit de vragenlijst voor de sportverenigingen als uit de stellingname gedurende de 
algemene vergadering van de sportraad  is overduidelijk gebleken dat de clubs nood 
hebben aan mensen met een sportspecifieke opleiding. 83% van de clubs wensen 
trouwens opleidingen te volgen. Dit kwalitatief begeleiden vergt een investering in 
gekwalificeerde trainers. De meeste opleidingen zijn echter duur en arbeidsintensief. 
Mits meer subsidies zijn meer mensen bereid een sportspecifieke vorming te volgen. 
 
Het clubbestuur dat hiervoor moet instaan, moet eveneens in eigen boezem kijken en 
trachten zich vakbekwaam en up-to-date te profileren in het sportlandschap. 
Bestuurstechnische opleidingen staan garant voor kwaliteit binnen het clubbestuur. 
Ook hier geldt de regel: clubbestuurders willen bijscholen indien ze gesubsidieerd 
worden. 
 
Een financiële bijdrage om voormelde doelstellingen te realiseren kan verkregen worden 
via het gemeentelijk sportsubsidiereglement. Een herziening van dit reglement 
dringt zich op. Dit moet openlijk gecommuniceerd worden naar de sportclubs. Dit moet 
bijdragen tot een betere werking binnen de sportvereniging. 

 
Strategische doelstelling 1 
Tegen 2013 ervaren sportclubs een verbeterde werking! 
 
Operationele doelstelling 1.1 
Tegen 2013 beschikken alle clubs met jeugdwerking over voldoende vrijwilligers “volgens 
hun normen”. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €1000     €1000     €1000      €1000     €1000     €1000 
indicator: vrijwilligers in clubs met 
jeugdwerking 

streefwaarde: alle clubs 

meetmethode: vraagstelling naar clubs meetmoment: 2009 en 2012 
Maatregelen timing Wie? 
Een peiling naar de noden van het “aantal vrijwilligers” in de 
sportclubs. 

2008 sportdienst 

Een infosessie “vrijwilligers in de sport” op de Algemene 
Vergadering van de sportraad houden. 

2009 sportraad 

Een aanpassing doen in het subsidiereglement voor de 
ondersteuning “opleiding vrijwilligers” 
(zie operationele doelstelling 1.4) 

2009 sportraad 

De sportvrijwilligers huldigen.  jaarlijks sportraad 
Het verloten van tickets “sportevenementen” voor vrijwilligers jaarlijks sportraad 
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Operationele doelstelling 1.2 
Tegen 2013 is het aantal gekwalificeerde trainers verhoogd met 20% ten opzichte van 
2008 in clubs met jeugdwerking. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €3000     €3000     €3000     €3000     €3000     €3000 
indicator: aantal gekwalificeerde trainers streefwaarde:2008+20% 
meetmethode: vraagstelling clubs meetmoment:2008 en 2012 
Maatregelen  timing Wie? 
Een onderzoek naar het aantal gekwalificeerde jeugdtrainers in 
de sportclubs. 

2008 sportdienst 

Het verzamelen van het aanbod van opleidingen in Antwerpen 
en doelgericht doorsturen naar clubs. 

½ 
jaarlijks 

sportdienst 

De clubs actief en doelgericht informeren over het bestaande 
aanbod van opleiding in Antwerpen en promoten  

½ 
jaarlijks 

sportdienst 

De organisatie van sporttechnische cursus / clinic 2 jaarlijks sportraad 
Veel promotie maken voor de sporttechnische cursus /clinic 2 jaarlijks sportdienst 
Een financiële tegemoetkoming geven aan deelnemers uit 
Kalmthoutse clubs die cursussen / clinic volgen via een 
bijkomend subsidiereglement. 
(zie operationele doelstelling 1.4) 

2009 sportraad 

 
 
 
Operationele doelstelling 1.3 
Jaarlijks volgt minstens 1 bestuurslid van de gesubsidieerde clubs die minimum 100 
leden en / of jeugdwerking hebben minstens 1 bestuurlijke vorming. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €1000     €1000     €1000     €1000     €1000     €1000 
indicator: 1 bestuurslid met vorming streefwaarde:1 bestuurslid / jaar 
meetmethode: subsidiedossier meetmoment: jaarlijks 
Maatregelen  timing Wie? 
De organisatie van één bestuurlijke vorming en / of één 
algemene sportraadvergadering waarin een bestuurstechnische 
opleiding zit. 

jaarlijks sportdienst 

Het verzamelen van het aanbod cursussen / clinic rond 
bestuurlijke vorming en doelgericht doorsturen naar clubs. 

jaarlijks  sportdienst 
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Operationele doelstelling 1.4 
Tegen 2010 is het subsidiereglement geëvalueerd en eventueel aangepast en zijn 75% 
van de Kalmthoutse clubs op de hoogte van de inhoud en de werking van het 
subsidiereglement 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

   €15000    €15000    €15000    €15000    €15000    €15000 
indicator: clubs met kennis van 
subsidiereglement 

streefwaarde: 75% 

meetmethode: bevraging meetmoment: 2010 
Maatregelen timing Wie? 
Een onderzoek naar subsidiereglementen van andere diensten 
gemeentes / sportdiensten in de regio. 

2008 sportdienst 

Subsidiereglement herbekijken in functie van 
opleidingsvergoeding, projectwerking, speciale manifestaties, 
vrijwilligers… 

2009 sportraad 

Alle clubs op de hoogte brengen van het vernieuwde 
subsidiereglement. 

2010 sportdienst 

Een infobrochure opmaken voor alle clubs met o.a. uitleg en 
werking subsidiereglement. 

2010 sportdienst 

Op de algemene vergadering van de sportraad uitleg over het 
vernieuwde subsidiereglement. 

2010 sportraad 

Het subsidiereglement op de website van Kalmthout zetten. 2010 sportdienst 
Infobrochure met o.a. het subsidiereglement maken voor 
nieuwe clubs. 

2010 sportdienst 
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De gemeentelijke sportraad verdient als sportadviesorgaan alle respect. Uit de 
schriftelijke rondvraag blijkt dat 61% van de sportverenigingen zich geruggensteund 
voelen door de sportraad. Maar in realiteit blijkt het spreekwoord “onbekend is 
onbemind” wel degelijk van toepassing. Op de vraagstelling tijdens de algemene 
vergadering van de sportraad is uit de discussie heel duidelijk naar voor gekomen dat 
slechts heel weinig clubs het verschil kennen tussen sportraad en sportdienst. Ondanks 
het feit dat iedereen de sportraad essentieel vindt voor het gemeentelijk sportbeleid is de 
juiste werking van de sportraad  heel weinig gekend en is er een duidelijke vraag naar 
meer communicatie. 
 
De aanwezigheid van veel verenigingen op deze jaarlijkse algemene vergadering is 
een stimulans en een appreciatie voor de sportraadwerking.  
 
Een representatieve samenstelling van de sportraad volgens sportend Kalmthout en 
de man - vrouw verhouding binnen de raad van bestuur vergt een evaluatie ( met al dan 
niet herziening ) van het huidig huishoudelijk reglement en voortdurende inspanningen. 
 
 
 
Strategische doelstelling 2 
Tegen 2013 is de werking van de sportraad geoptimaliseerd. 
 
Operationele doelstelling 2.1 
Tegen 2013 zijn 75% van de clubs die subsidie aanvragen op de hoogte van het verschil 
en van de juiste werking tussen sportdienst en sportraad. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €1000     €1000     €1000     €1000     €1000     €1000 
indicator: verschil tussen sportdienst en 
sportraad 

streefwaarde: 75% clubs die subsidie 
aanvragen 

meetmethode: bevraging clubs meetmoment:2013 
Maatregelen timing Wie? 
Een peiling naar de kennis van de clubs over de sportdienst en 
de sportraad. 

2009 sportdienst 

Een infobrochure maken met taken sportdienst en sportraad. 2010 sportdienst / 
sportraad 

Een 3 maandelijkse communicatie naar clubs met informatie 
van de sportdienst en van o.a. de belangrijkste thema’s 
besproken in de sportraad en dit via mailing, elektronische 
nieuwsbrief, … 

2009 sportdienst / 
sportraad 

Het takenpakket van de sportdienst en de sportraad op website 
zetten samen met de contactgegevens. 

2009 sportdienst 
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0perationele doelstelling 2.2 
Tegen 2010 zijn minimum 75 % van de clubs aanwezig op de algemene vergadering van 
de sportraad. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €1000     €1000     €1000     €1000     €1000     €1000 
indicator: aantal aanwezige clubs op de 
algemene vergadering 

streefwaarde: minimum 70 clubs 
aanwezig 

meetmethode: telling van de clubs op de 
algemene vergadering 

meetmoment: 2010 

Maatregelen timing Wie? 
Het aantrekkelijk maken van de Algemene Vergadering via 
inhoudelijke discussies of infosessies. 

jaarlijks sportraad 

Het verslag Algemene vergadering binnen de maand na AV 
opsturen naar de clubs + 11 maand later opnieuw samen met 
de uitnodiging nieuwe AV. 

jaarlijks sportdienst 

Informatie geven over de belangrijkste thema’s die besproken 
werden in de sportraad. 

jaarlijks  sportraad 

Zorgen voor de opvolging van de vragen van leden op de 
Algemene Vergadering via 3 maandelijkse informatie (mailing, 
elektronische nieuwsbrief,…) 

vanaf 
2009 

sportdienst 

 
 
Operationele doelstelling 2.3 
Blijvende inspanningen worden jaarlijks gedaan voor een representatief mogelijke 
samenstelling van de sportraad volgens sportend Kalmthout. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

      
indicator: sportraad streefwaarde: artikel 30 decreet 

sportbeleidsplan 
meetmethode: sportraad meetmoment: jaarlijks  
Maatregelen timing Wie? 
De verkiezingsmodaliteiten wijzigen. 2009 sportraad 
De herziening van het  huishoudelijk reglement. 2009 sportraad 
Deskundigen voordragen omwille van hun kennis (senioren, 
gehandicapten, kansarmen, ….) 

jaarlijks sportraad  
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De bestaande logistieke, financiële, inhoudelijke en infrastructurele 
ondersteuning naar de clubs toe moeten minimaal behouden blijven en neigen naar 
een verdere optimalisatie. 
 
Strategische doelstelling 3 
Het behouden en optimaliseren van de huidige ondersteuning naar clubs 
 
 
0perationele doelstelling 3.1 
Alle logistieke ondersteuning en maatregelen die nu aanwezig zijn blijven behouden tot 
2013 en de ondersteuning kan geoptimaliseerd worden op vraag van de clubs. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €1000     €1000     €1000     €1000     €1000     €1000 
indicator: geen klachten sportdienst streefwaarde:  
meetmethode: bevraging clubs meetmoment: 2013 
Maatregelen timing Wie? 
De clubs mogen onder dezelfde voorwaarden materiaal blijven 
lenen bij de gemeentelijke uitleendienst. 

 gemeenteraad
uitleendienst 

De aanwezigheid van zaalwachters en redders in de 
gemeentelijke sportinfrastructuur. 

 sportdienst 

De opmaak van een infobrochure “uitleningen gemeente”. 2008 sportdienst 
 
0perationele doelstelling 3.2 
Alle financiële ondersteuning en maatregelen die nu aanwezig zijn, blijven behouden tot 
2013. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

      
indicator: geen klachten sportdienst streefwaarde: 
meetmethode: bevraging clubs meetmoment:2013 
Maatregelen timing Wie? 
Alle retributiebedragen blijven behouden tot 2013  gemeenteraad 
Het subsidiereglement wordt geëvalueerd en herbekeken. 
(zie operationele doelstelling 1.4) 

 sportraad 

 
 
0perationele doelstelling 3.3 
Alle inhoudelijke ondersteuning en maatregelen die nu aanwezig zijn, blijven behouden 
tot 2013 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

      
indicator: geen klachten sportdienst streefwaarde: 
meetmethode: bevraging clubs meetmoment:2013 
Maatregelen timing Wie? 
De sportfunctionaris blijft het eerste aanspreekpunt voor de 
clubs.  

 sportdienst 

De aanvragen sportmanifestaties op openbare wegen gebeurt 
via de sportdienst. 

 sportdienst 

Beter aanwenden van bestaande en ontwikkeling van nieuwe 
informatie - en communicatiemiddelen (website, digitale 
nieuwsbrief, infobrochure, samenwerking met jeugddienst,…) 
(zie operationele doelstelling 10.1) 

 sportdienst 
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0perationele doelstelling 3.4 
alle infrastructurele ondersteuning en maatregelen die nu aanwezig zijn blijven behouden 
tot 2013 en kunnen geoptimaliseerd worden op vraag van de clubs. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

      
indicator: geen klachten sportdienst streefwaarde: 
meetmethode: bevraging clubs meetmoment: 
Maatregelen periode 

timing 
Wie? 

Alle toewijzingsmodaliteiten blijven behouden tot 2013.  sportdienst 
Peiling naar een herverdeling van de uren zwembad in 
samenwerking met de vrije zwemmers, clubs, scholen en 
andere groepen. 

2010 sportdienst 

Afhankelijk van de peiling eventuele herverdeling van de uren 
zwembad.  

2011 sportdienst 
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5.2. Ondersteuning en stimulering 
van andersgeorganiseerde sport. 

 
“Doen doen” is het motto om de individuele sporter de weg naar het sporten te doen 
vinden.  
Uit de algemene vragenlijst “sport” die verschenen is op de gemeentelijke website en 
door 145 personen (0.83% van de Kalmthoutse bevolking) werd ingevuld blijkt de 
informatiedoorstroming met betrekking tot sportinitiatieven en de werking van de 
sportdienst nog een te grote onbekende is.  
 
Sporten is de meest favoriete vrijetijdsbesteding van de lagere schoolleeftijdsgroep. 
81 % van deze 6-12 jarigen sporten in een sportclub. Dit blijkt zowel uit de enquête 
uitgevoerd door de jeugddienst in het kader van het sportbeleidsplan als uit de 
vragenlijst “jonge deelnemers” in het kader van het sportbeleidsplan. De meeste 
kinderen weten wanneer de sportkampen doorgaan via de folders die aan de 
sportleerkrachten bezorgd worden in het gemeentelijke zwembad. Er is voldoende ruimte 
om te sporten in de gemeentelijke sportinfrastructuur die door de kinderen als goed 
bereikbaar en centraal gelegen wordt omschreven. Het gemeentelijke zwembad wordt 
als kindvriendelijk beschreven maar zou volgens de specifieke vragenlijst van de 
jeugddienst meer recreatiemogelijkheden moeten voorzien: een glijbaan, meer 
speeltuigen, een springplank,…  
 
De lagere schoolleeftijdsgroep is gemakkelijker te overtuigen tot sportbeoefening dan de 
leeftijdsgroep van de 10-18 jarigen. Toch moeten de meewerkende sportverenigingen, 
de sportkamp monitoren en Sportregio Antwerpse Kempen niet meer overtuigd worden 
van de noodzaak tot promotiecampagnes om sportbeoefening aan te moedigen.  

 
 
Operationele doelstelling 4.1 
Vanaf 2010 wordt minimum 1 initiatief per jaar door minimum 1 sportclub voor de 
individuele sporter georganiseerd. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €1500     €1500     €1500     €1500     €1500     €1500 
indicator: gerealiseerd initiatief streefwaarde:1 per jaar  
meetmethode: telling meetmoment: jaarlijks na 2010 
maatregelen timing wie 
Een peiling naar de clubs die willen meewerken aan “start 
to….” initiatieven. 

2008 sportdienst 

De clubs aanzetten om: “start to….”  programma’s te 
organiseren. 

2009 sportdienst / 
sportraad 

De vrijwilligers van de club opleiden voor “start to……” 
programma’s 

2009 sportdienst 
ism regio 

Promotie vanuit de sportdienst van de “start to…” 
programma’s die de clubs organiseren. 

2010 sportdienst 

 

 
Strategische doelstelling 4 
Tegen 2013 is het andergeorganiseerde sportaanbod gestegen ten opzichte van het 
huidige aanbod. 
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Operationele doelstelling 4.2 
In 2010 5% meer 6 tot 12 jarigen bij de sportkampen in de schoolvakanties ten opzichte 
van 2008 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €1500     €1500     €1500     €1500     €1500     €1500 
indicator: kinderen bij de sportkampen streefwaarde: 2008 +5% 
meetmethode: telling meetmoment: 2010 
maatregelen timing wie 
Telling van het aantal kinderen die een sportkamp hebben 
gevolgd. 

2008 sportdienst 

Voor - en nabewaking organiseren 2008 sportdienst / 
gezinsbond 

Het organiseren van themakampen / dagen en 
nevenactiviteiten.  

2009 schoolsport 

Brochures en affiches maken per schoolvakanties (samen met 
jeugddienst, SWAP, speelpleinen) met alle activiteiten.  

2010 sportdienst 

Verdeling van de brochures / affiches naar de scholen of 
verdeling via huis aan huis. 

2010 sportdienst 

De activiteiten promoten in de Kalmthoutse nieuwsbrief. 2010 sportdienst 
Alle activiteiten op de website zetten. 2010 sportdienst 
 
 
Operationele doelstelling 4.3 
Tegen 2010 komen 50% van de 3 – 10 jarigen uit de Kalmthoutse scholen graag naar 
het zwembad om te spelen en te leren zwemmen. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €2000     €2000     €2000     €2000     €2000     €2000 
criteria: 50% van de 3 tot 10 jarigen  streefwaarde:  
meetmethode: enquête via Kalmthoutse 
scholen 

meetmoment: 2009 

maatregel timing wie 
De zwemlessen van de gemeente optimaliseren, zodat er 
bijna geen wachtlijst meer is. 

2008 sportdienst 

Het aankopen van spelmateriaal voor 3-10 jarigen  2009 sportdienst 
Om de 6 maanden het opblaasbare speeltoestel laten 
omwisselen 

2009 sportdienst 
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Operationele doelstelling 4.4 
Vanaf 2009 zal jaarlijks 80% van het maximum aantal toegelaten Kalmthoutenaren 
deelnemen aan de sportactiviteiten ingericht door de interlokale vereniging Sportregio 
Antwerpse Kempen 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €875     €875     €875     €875     €875     €875 
indicator: aantal deelnemers streefwaarde: 80% van het max. aantal 
meetmethode: telling inschrijvingen meetmoment: jaarlijks vanaf 2009  
maatregelen timing wie 
Zorgen voor een betere verdeling van de brochure / affiches 
naar de doelgroepen. 

jaarlijks 
vanaf 2009 

sportdienst 

Promotie van de activiteiten door ze tijdig op de website te 
zetten. 

jaarlijks 
vanaf 2009 

sportdienst 

De activiteiten aankondigen in de 2-wekelijkse Kalmthoutse 
nieuwsbrief. 

jaarlijks 
vanaf 2009 

sportdienst 

Promotie voeren bij de juiste doelgroepen: senioren, lagere 
scholen, middelbaar onderwijs, mindervaliden…………… 

jaarlijks 
vanaf 2009 

sportdienst 

 
Operationele doelstelling 4.5 
Vanuit de gemeentelijke sportdienst wordt op regelmatige basis sportactiviteiten 
aangeboden voor niet-clubgebonden sporters. Het huidige aanbod wordt minimum 
behouden tot 2013 en eventueel aangevuld.  

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €625     €625     €625     €625     €625     €625 
indicator: aanbod  streefwaarde: idem 2008 
meetmethode: telling meetmoment: 2013 
maatregelen timing wie 
Huidig aanbod van activiteiten (hydrobic, 
gezondheidswandelen, Nordic Walking) blijft behouden en 
krijgt de nodige steun van de sportdienst. 

jaarlijks sportdienst 

 
Operationele doelstelling 4.6 
Tegen 2010 heeft de sportdienst, samen met de jeugddienst een buurtsportwerking 
opgestart en organiseert minstens twee activiteiten per jaar. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €1000     €1000     €1000     €1000     €1000     €1000 
indicator: aantal activiteiten streefwaarde: 2 
meetmethode: telling meetmoment: 2010 
maatregelen timing wie 
Sportfaciliteiten voorzien op gemeentelijke speelterreintjes 
o.a. goals, basketbalringen  

2009 sport- en 
jeugddienst 

Actief buurtsportprogramma ontwikkelen door organisatie van 
sporttornooien op speelterreinen  

2010 sport- en 
jeugddienst 

buurtsportactiviteiten opnemen in SWAP / Grabbelpas / 
vakantieprogramma’s. 

2010 sport- en 
jeugddienst 
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5.3. Ondersteuning en stimulering toegankelijkheid en 
diversiteit in de sport. 
 
Een eerste denkoefening vanwege de stuurgroep was de zoektocht naar 
belanghebbenden.  Dit zijn alle individuen, groepen en organisaties uit onze samenleving 
die een impact zullen hebben of beïnvloed zullen worden door het sportbeleidsplan. 
Iedereen kan niet op dezelfde wijze of in dezelfde mate aan de samenleving deelnemen. 
Door onder andere leeftijd, geslacht, herkomst seksuele geaardheid, handicap of 
armoede krijgen mensen vaak minder kansen op welzijn.  
Bij het groeperen van deze belanghebbende werden 3 groepen uit onze samenleving 
geselecteerd die volgens de stuurgroep de stap naar sport het moeilijkst zetten in onze 
gemeente: de senioren, mindervaliden en kansarmen. 
 
De vervroegde pensioenleeftijd zorgt voor een toename van de vrije tijd. Deze kan 
ingevuld worden door een volwaardig sportaanbod. De behoeftestudie “Kalmthoutse 
senioren” uitgevoerd door professor Verté in samenwerking met de VUB (Vrije 
Universiteit Brussel ) heeft uitgewezen dat minder dan 20% van de Kalmthoutse senioren 
het Kalmthouts sportaanbod kennen. Het informeren van de aanwezige 
seniorenkanalen blijkt onvoldoende. 
 
Mindervaliden moeten ook hun kans krijgen in een sportclub, ondanks het feit dat 
sporttechnische vereisten een hinderpaal kunnen zijn. De toegankelijkheid van de 
gemeentelijke sportaccommodatie is een eerste belangrijke stap naar integratie in de 
sportclub. Uit de vragenlijst van de sportverenigingen is gebleken dat 31% van de clubs 
de uitdaging wenst aan te gaan mindervaliden in hun vereniging op te nemen.  
 
Actieve sportdeelname vanwege kansarmen vereist een samenwerking met het OCMW. 
De algemene vragenlijst waarbij de kansarmen bevraagd werden door personeelsleden 
van het OCMW heeft doen inzien dat anonimiteit moet gewaarborgd en mobiliteit moet 
voorzien worden.  
 
Strategische doelstelling 5 
Tegen 2012 bestaat een volwaardig sportaanbod voor senioren. 
 
Operationele doelstelling 5.1 
Jaarlijks zijn er minimum 4 activiteiten voor senioren. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €1800     €1800     €1800     €1800     €1800     €1800 
indicator: aantal activiteiten voor senioren streefwaarde: 4 activiteiten 
meetmethode: telling meetmoment: jaarlijks 
Maatregel timing Wie 
De actie BOEBS (Blijf Op Eigen Benen Staan)in 
samenwerking met welzijnsraad en seniorenraad 
ondersteunen. (= sportweek voor 55+) 

jaarlijks sportdienst 
met …. 

Promotie en ondersteuning van de provinciale en regionale 
seniorensportdag. 

jaarlijks Sportregio 

Organisatie van de physical fitnes testbatterij en / of de 
fitbus. 

2-
jaarlijks 

sportdienst 

Seniorenverenigingen aanzetten om sport op hun 
programma’s te zetten. (o.a. wekelijkse fietstochten, 
petanque……) 

wekelijks 55+vereniging 

Promoten van het gezondheidswandelen op de Kalmthoutse 
heide. 

wekelijks sportdienst 
ism club 

Seniorenzwemuur op woensdag van 12.00 en 13.00 uur beter 
bekend maken 

wekelijks sportdienst 
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De promotie van hydrobic op maandag en dinsdag tussen 
12.00 en 13.00uur.  

wekelijks sportdienst 

 
Operationele doelstelling 5.2 
Tegen 2013 kent 1 op 4 van de Kalmthoutse senioren het sportaanbod voor  
“55-plussers” van Kalmthout en de regio. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €1000     €1000     €1000     €1000     €1000     €1000 
indicator: 1 op 4 senioren streefwaarde: ja 
meetmethode: bevraging meetmoment: 2013 
Maatregel timing Wie 
Een onderzoek naar de kennis bij senioren van het 
sportaanbod.  

2010 Sportdienst 

Het aanstellen van een seniorenconsulent (een 
contactpersoon tussen sportraad en sport -, 
seniorenverenigingen en senioren) 
(zie operationele doelstelling 2.3) 

2009 Sportraad 

Het opmaken van een brochure met al de sportclubs die 
werken met senioren.  

2010 Sportdienst 

De brochure verdelen via de seniorenraad, op website zetten, 
en op plaatsen leggen waar veel senioren komen. 

2011 Sportdienst 

Een samenwerking starten met de seniorenbonden om de 
senioren het sportaanbod te leren kennen. 

2012 seniorenconsule
nt / sportdienst 

Regelmatige informatie zetten “tussen hei en maatjes” (3-
maandelijks informatieboekje). 

2013 Sportdienst 
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Strategische doelstelling 6 
De toegankelijkheid van het sportaanbod en sportinfrastructuur voor mindervaliden 
verhogen. 
 
Operationele doelstelling 6.1 
Tegen 2013 is de gemeentelijke sportinfrastructuur (sporthal Gitok, Achterbroek, 
zwembad en Zwarte Hond) beter toegankelijk voor mindervaliden 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

     €500      €500      €500      €500      €500      €500 
indicator: toegankelijkheid infrastructuur streefwaarde:  
meetmethode:  meetmoment: 2018 
Maatregel timing wie 
Een studie toegankelijkheid laten uitvoeren voor alle 
bestaande gemeentelijke sportinfrastructuur. 

2010 sportdienst 

Volgens de studie worden de prioriteiten bepaald. 2011 sportdienst 
Naargelang de studie wordt jaarlijks een budget voorzien voor 
infrastructurele werken. 

jaarlijks 
vanaf 2011 

sportdienst 

Advies vragen aan de werkgroep toegankelijkheid voor 
nieuwe sportinfrastructuur. 

bouw 
nieuwe infr 

sportdienst 

 
Operationele doelstelling 6.2 
Tegen 2013 staan vijf valide sportclubs open voor mindervaliden 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €1000     €1000     €1000     €1000     €1000     €1000 
indicator: aantal clubs met geïntegreerde 
werking 

streefwaarde: 5 clubs 

meetmethode: bevraging meetmoment: 2013 
Maatregel timing wie 
Een studie naar de sportclubs die al effectief werken met 
mindervaliden. 

2009 sportdienst 

Een studie naar sportspecifieke eisen, noden en behoeften 
van de mindervaliden. 

2009 sportdienst 

De auto van de gemeente (handicar) ter beschikking stellen 
voor mindervaliden voor vervoer van en naar de sportclub. 

wekelijks sportdienst 
met mind 

Het aanstellen van een gehandicaptenconsulent (een 
contactpersoon tussen sportraad en sport-, 
mindervalidenverenigingen en mindervaliden)  
(zie operationele doelstelling 2.3) 

2009 sportraad 

G-sport inleefmoment uitwerken in samenwerking met clubs, 
scholen.  

jaarlijks sportdienst / 
jeugddienst 

Projecten en nieuwe initiatieven voor mindervalide, 
georganiseerd door clubs, steunen via het subsidiereglement. 
(zie operationele doelstelling 1.4) 

2010 sportraad 

Sportspecifieke opleidingen voor mindervaliden steunen via 
subsidiereglement. 
(zie operationele doelstelling 1.4) 

2010 sportraad 

De clubs die werken met mindervaliden EXTRA op de hoogte 
brengen van het vernieuwde subsidiereglement. 

2011 sportdienst 
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Strategische doelstelling 7 
Kansarmen nemen actief deel aan sportactiviteiten in de gemeente 
 
Operationele doelstelling 7.1 
Tegen 2010 is er een structurele samenwerking met het OCMW. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €1540     €1540     €1540     €1540     €1540     €1540 
indicator: samenwerkingsakkoord met het 
OCMW 

streefwaarde: 

meetmethode: bespreking ocmw meetmoment: 2010 
Maatregel timing wie 
Contacten leggen met het OCMW ivm met 
sportaangelegenheden 
 peilen naar noden en behoeftes kansarmen via OCMW 

2008 sportdienst 

De sportactiviteiten (sportkampen, regioactiviteiten, 
kennismakingsdagen sportclubs….) promoten in het OCMW 
via affiches, flyers, brochures……) 

2008 sportdienst 

Inventariseren en promoten van alle andere mogelijke 
financiële ondersteuning door verschillende instanties 
(vb ziekenfondsen, fiscale aftrekbaarheid…..). 

2009 sportdienst 

Clubs bevragen aangaande maatregelen die zij nu al treffen 
ten aanzien van kansarmen. 

2009 sportdienst 

Kansarmen informeren betreffende het al aanwezige aanbod 
van de clubs. 

2010 OCMW / 
sportdienst 

Het terugbetalen van 10-beurtenkaarten ivm zwemmen en/of 
fitness-abonnementen in overleg met het OCMW 

2010 OCMW / 
sportdienst 
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5.4. Meerjarenplan inzake sportinfrastructuur.  
 
Uit de bevraging van de Kalmthoutse sportclubs tijdens de algemene vergadering is 
duidelijk gebleken dat er nog veel werk is aan de infrastructuur en de organisatie van de 
kleine en grote werkzaamheden. Te veel oplapperij en onvoldoende duurzaam onderhoud 
worden benadrukt in de vragenlijst voor de sportverenigingen. Het gemeentebestuur 
wenst in te zetten op een ambitieuze kortetermijntiming omtrent het onderhoud van de 
infrastructuur.   
 
De sanitaire voorzieningen van het sportcentrum “de Zwarte Hond” voldoen niet meer 
aan de kwalitatieve eisen van de gebruikers.  
Uit sportraadverslagen blijkt het aantal poetsuren in Sporthal Gitok ontoereikend.  
De kwaliteitsbewaking van het aanwezige materiaal vereist een regelmatige 
onderhoudsronde in de grote gemeentelijke sportaccommodaties: sportcentrum Zwarte 
Hond, sporthal Gitok, sportzaal Achterbroek en gemeentelijk zwembad.  
 
De vragenlijst ingevuld door de gebruikers van het zwembad benadrukt de verouderde 
toestand van de kleedcabines. Modernisering dringt zich op. 
 
Uit een studie van de commissie toegankelijkheid ivm het zwembad werden technische 
voorzieningen en maatregelen aanbevolen om te voldoen aan toegankelijkheidsnormen 
voor mindervaliden.  
 
In de beleidsverklaring 2007-2012 wordt de realisatie van een nieuw gemeentelijk 
sportcentrum benadrukt. De uitbouw van dit sportcentrum zal niet alleen deze, maar 
ook volgende generatie bepalen. Welke sportinfrastructuur en sporttakken aan bod 
komen zal alleszins gestoeld zijn op onderzoek. Meten is weten. De bevraging van de 
sportsector is een belangrijke taak in handen van de driehoek sportraad, sportdienst en 
gemeentebestuur. Naar het voorbeeld van de aanleg van het 2de voetbalterrein Zwarte 
Hond is de aanstelling van een deskundige die ons begeleidt in dit project van aanleg en 
realisatie een noodzaak.  Bij de inrichting van dit sportpark moet ook rekening gehouden 
worden met de woonomgeving en de verkeersafwikkeling. De gemeente moet zo goed 
als mogelijk hier co-financiering door de Vlaamse Regering en privé-investeerders 
nastreven. 
 

 
Operationele doelstelling 8.1 
Tegen 2013 voldoet de Zwarte Hond aan de kwalitatieve eisen van de gebruikers. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €22500     €3500     €3500     €3500     €3500     €3500 
criteria: lijst met kwalitatieve eisen Streefwaarde 
meetmethode: bevraging gebruikers meetmoment: 2013 
Maatregel timing wie 
Een totaal aanpak voor de renovatie van de kleedkamers en 
douches. 

2008 sportdienst 

Een update maken van de noodzakelijke herstellingen die niet 
door een technieker kunnen worden gedaan of waar extra 
investeringen voor nodig zijn. 

jaarlijks sportdienst 

Technieker minimum 1 dag per week aanwezig voor 
herstellingen en verbeteringen aan de  gebouwen en terreinen 

2009 sportdienst 

 

Strategische doelstelling 8 
Tegen 2013 voldoet alle gemeentelijke sportinfrastructuur aan de kwalitatieve eisen van 
de gebruikers.  
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Operationele doelstelling 8.2 
Tegen 2013 voldoet de Sporthal GITOK aan de kwalitatieve eisen van de gebruikers 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

   €51800    €40000    €40000   €40000    €40000    €40000 
criteria: lijst met kwalitatieve eisen streefwaarde 
meetmethode: bevraging gebruikers meetmoment: 2013 
Maatregel timing wie 
Een duurzame renovatie van de douches, sanitair en 
kleedkamers.  

2008 sportdienst 
techn dienst 

Uitbereiding met 8 wekelijkse uren voor de schoonmaak in 
het sporthalgedeelte. 

2008 sportdienst 

Technieker 1 dag per week aanwezig voor herstellingen en 
verbeteringen aan het gebouw.  

2009 sportdienst 

Update maken van de noodzakelijke herstellingen die niet 
door een technieker kunnen worden gedaan of waar extra 
investeringen voor nodig zijn. 

jaarlijks sportdienst  
techn dienst 

 
Operationele doelstelling 8.3 
Tegen 2013 voldoet de Sportzaal Achterbroek aan de kwalitatieve eisen van de 
gebruikers. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €15000    €15000     €15000     €15000     €15000     €15000 
criteria: lijst met kwalitatieve eisen streefwaarde 
meetmethode: bevraging gebruikers meetmoment: 2013 
maatregel timing wie 
Renovatie van het schuifraam tussen ontmoetingsruimte en  
terras. 

2008 sportdienst 
techn dienst 

Technieker ½ dag per week aanwezig voor herstellingen en 
verbeteringen aan het gebouw.  

 sportdienst 

Update maken van de noodzakelijke herstellingen die niet 
door een technieker kunnen worden gedaan of waar extra 
investeringen voor nodig zijn. 

jaarlijks sportdienst 
techn dienst 

 
Operationele doelstelling 8.4 
Tegen 2013 voldoet het gemeentelijk zwembad aan de kwalitatieve eisen van de  
sportclubs, scholen en vrije zwemmers. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €25000    €25000   €25000    €25000    €25000   €25000 
criteria: lijst met kwalitatieve eisen streefwaarde:  
meetmethode: bevraging gebruikers meetmoment: 2013 
maatregel timing wie 
Een totale aanpak voor de renovatie en modernisering van de 
kleedkamers in het zwembad.  

2008 Sportdienst 

De aankoop van nieuwe zwembadlijnen ten behoeve van de 
zwemclubs en wedstrijden. 

2008 Sportdienst 
samen met 
zwemclubs 

Update maken van de noodzakelijke herstellingen die niet 
door een technieker kunnen worden gedaan of waar extra 
investeringen voor nodig zijn. 

jaarlijks sportdienst 

Prioriteiten bepalen en planning van de werkzaamheden. jaarlijks sportdienst 
Planning opmaken voor  aankoop van nieuw materiaal. jaarlijks sportdienst 
 



  pag. 38 

Operationele doelstelling 8.5 
Tegen 2013 is het gemeentelijk zwembad voor 75% aangepast aan de normen volgens 
de studie toegankelijkheid mindervaliden. 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    €9300     €5000     €5000     €5000    €5000         €5000 
criteria: studie toegankelijkheid streefwaarde: 75% 
meetmethode: afpuntlijst meetmoment: 2013 
maatregel timing wie 
zwembad: Een nieuwe trap installeren om gemakkelijker in 
en uit het water te geraken.  

2008 Sportdienst 

zwembad: Een zwembadlift of tilsysteem aankopen om 
mindervaliden in en uit het water te heffen. 

2008 Sportdienst 

deuren: De drempels aan de deuren wegwerken tot max 2cm 
hoogte.  
Op de glaspanelen van de deuren en ook op de vaste delen 
contrasterende markeringen voorzien. 

2010 Sportdienst 

sanitair: Kleurcontrasten voorzien. 2010 Sportdienst 
aangepast sanitair: In het droge en natte gedeelte een 
goed en comfortabel toilet voorzien volgens de richtlijnen van 
de toegankelijkheidsstudie . 

2012 Sportdienst 

douches: Kleurcontrasten voorzien. 2012 Sportdienst 
kleedruimte: Comfortabele kleedruimte maken volgens 
richtlijnen van de toegankelijkheidsstudie. 

2012 Sportdienst 

 
 
 
Strategische doelstelling 9 
Tegen 2013 is er gestart met de realisatie van een nieuw gemeentelijk sportcentrum. 
 
Operationele doelstelling 9.1 
Tegen 2013 is er een eerste stap gezet voor de realisatie van een gemeentelijk 
sportcentrum 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ruimt ord  6% 
ontwerp 

uitvoering    uitvoering uitvoering uitvoering 

indicator: sportpark streefwaarde: 
meetmethode:  meetmoment: 2012 
maatregel timing wie 
bestemmingswijziging  2008 Sportdienst 
ontwerp  2009 Sportdienst 
uitvoering ontwerp met de bestaande subsidie mogelijkheden 
op die moment 

2010-2011 Sportdienst 
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5.5. Inspraak in en communicatie van het gemeentelijke 
sportbeleid 
 
Uit de schriftelijke vragenlijst die door de sportverenigingen werd ingevuld blijkt te 
weinig informatiedoorstroming van het gemeentelijk sportaanbod.   
 
Er is een duidelijke vraag naar meer open communicatie vanuit de 
driehoeksverhouding sportraad – sportdienst - sportvereniging.  
 
De helft van de verenigingen ervaren te weinig inspraak in het sportbeleid. Dit laatste 
blijkt eveneens een verzuchting van de individuele sporter die de algemene vragenlijst 
sport op de gemeentelijke website invulde.  
 
Uit de oplijsting van alle bevragingen is het duidelijk dat mensen wensen geïnformeerd te 
worden en inspraak willen in het sportbeleid in de gemeente. 
 
Strategische doelstelling 10 
Een betere communicatie tussen de sportdienst, de sportclubs en de individuele sporters. 
 
Operationele doelstelling 10.1 
Vanaf 2008 benut de sportdienst alle communicatiemiddelen zodat 75% van de clubs en 
50% van de sportgeïnteresseerde burger het algemene sportgebeuren kent in Kalmthout. 

Financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

   € 500     € 500      € 500     € 500     € 500     €500 
indicator: kennis van het algemene 
sportgebeuren 

streefwaarde: 75% van de clubs 
50% van de sportgeïnteresseerde burgers 

meetmethode: bevraging / enquête meetmoment: 2012 
maatregel timing wie 
Een 3 maandelijkse communicatie naar clubs en 
sportgeïnteresseerde burgers via e-nieuwsbrief. 
(operationele doelstelling 2.1) 

2009 sportdienst 

Al de communicatiekanalen (mail, elektronische nieuwsbrief, 
tussen hei en maatjes, Kalmthoutse nieuwsbrief) optimaal 
benutten. 

2008 sportdienst 

Op de gemeentelijke website een kalender zetten met de 
activiteiten van de clubs op. 

  

Sneller beantwoorden en betere opvolging van alle 
binnenkomende mails van sportclubs en sportgeïnteresseerde 
burgers. 

2008 sportdienst 

De gemeentelijke website beter benutten door meer 
informatie over clubs op te zetten en bij wijzigingen sneller de 
aanpassing maken. 

2008 sportdienst 

Een brochure met de werking van de sportdienst en sportraad 
uitgeven 
(operationele doelstelling 2.1) 

2008 sportdienst 

Het takenpakket van de sportdienst en de sportraad op 
website met contactgegevens. 
(operationele doelstelling 2.1) 

2009 sportdienst 

Het opmaken van de verslagen van de maandelijkse 
sportraad en tijdig bezorgen aan al de betrokkenen.  

maandelij
ks 

sportraad 

Het verslag Algemene vergadering binnen de maand na AV + 
11 maand later (samen met uitnodiging nieuwe AV) opsturen. 
(operationele doelstelling 2.2) 

jaarlijks sportdienst 

Het verzamelen van het aanbod van opleidingen in Antwerpen ½ sportdienst 
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en doelgericht doorsturen naar clubs 
(operationele doelstelling 1.2) 

jaarlijks 

Het verzamelen van het aanbod rond bestuurlijke vorming en 
doelgericht doorsturen naar clubs. 
(operationele doelstelling 1.3) 

jaarlijks  sportdienst 

Infobrochure voor alle clubs maken met o.a. uitleg en werking 
subsidiereglement, toewijzingen infrastructuur….. 
(operationele doelstelling 1.4) 

2010 sportdienst 

Opmaak van infobrochure met “uitleningen gemeente”. 
(operationele doelstelling 3.1) 

2008 sportdienst 

Brochure maken van al de sportclubs die werken met 
senioren.  
(operationele doelstelling 5.2) 

2010 sportdienst 

Brochures en affiches maken (ev. samen met jeugddienst, 
SWAP, speelpleinen) met de activiteiten (buurtsport, 
sportkampen, zwemkampen…..) 
(operationele doelstelling 4.2) 

2010 sportdienst 
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Strategische doelstelling 11 
Sportclubs en de individuele sporter kunnen mee participeren in het sportbeleid. 
 
Operationele doelstelling 11.1 
Vanaf 2009 weten 1 op de 4 van de sportgeïnteresseerde Kalmthoutenaren hoe zij hun 
mening / hun inbreng kunnen geven over het Kalmthouts sportbeleid. 

Financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    € 250     € 250     € 250     € 250     € 250     € 250 
indicator:  streefwaarde: 1 op 4 

sportgeïnteresseerde Kalmthoutenaren. 
meetmethode: bevraging meetmoment: 2012 
maatregel timing wie 
Een informatiedoorstroming naar de individuele sporter via 
Kalmthoutse nieuwsbrief en tussen hei en maatjes 

    2008 SD/comm 

Het bekend maken van sportdienst en sportraad bij al de 
sporters, met namen en contactgegevens voor vragen rond 
inspraak. 

    2008 SD/comm 

Een betere promotie van nieuwe initiatieven en initiaties      2009 SD/comm 
Het plaatsen van een ideeënbus op plaatsen waar veel 
sporters komen. 

    2009  Sportdien
st 

Alle informatie ivm sportbeleid communiceren naar 
Kalmthoutenaren via “Tussen hei en maatjes” 

    ½ jaars SD/comm 

 
 
Operationele doelstelling 11.2 
De uitvoering van het sportbeleidsplan wordt jaarlijks opgevolgd door de sportraad 

Financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    € 100     € 100     € 100     € 100     € 100     € 100   
indicator:  streefwaarde:  
meetmethode:  meetmoment:  
maatregel timing wie 
De sportfunctionaris maakt jaarlijks een actieplan ter 
concretisering van het sportbeleidsplan 

 jaarlijks SD / SR 

Het jaarlijkse actieplan en het werkingsverslag van het 
voorbije jaar wordt jaarlijks voorgesteld op de AV van de 
sportraad. 

 jaarlijks SD / SR 

Een tussentijdse evaluatie in overleg met de sportraad en 
goedkeuring van de gemeenteraad. 

2010 SD /SR 

Een  eindevaluatie in overleg met de sportraad 2013 SD / SR 
 
 
Operationele doelstelling 11.3 
Bij belangrijke infrastructurele ingrepen en bij nieuwe acties, die van belang zijn voor het 
gemeentelijke sportbeleid, wordt systematisch de mening van de gebruiker en de clubs 
gevraagd. 

Financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

      
indicator:  streefwaarde:  
meetmethode:  meetmoment:  
maatregel timing wie 
vraagstelling aan betrokkenen over o.a. nieuw sportpark  2010 sportdienst 
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5.6. Interne werking van de sportdienst.  
 
Uit de bevraging van de sportverenigingen op de algemene vergadering kwam als zeer 
sterk punt de goede contacten met de sportfunctionaris naar voor. 
Wel kwam hierbij eveneens tot uiting dat hij meer zou moeten kunnen delegeren. 
 
Een meer specifieke bevraging van het personeel door 2 leden van de stuurgroep 
“beleidsplanning” beaamt het feit dat de sportdienst - collega’s onderling en met de 
sportfunctionaris een goede relatie hebben. Wel blijkt een nood aan administratieve 
ondersteuning omwille van het te uitgebreide takenpakket van de sportfunctionaris. 
Maar ook de interne communicatie kan beter.  
 
Er wordt vanwege het personeel naar duidelijkheden gevraagd op gebied van 
taakafbakening, na te leven afspraken, een degelijke aankoop- en langetermijnplanning. 
 
 
Strategische doelstelling 12: 
Tegemoetkomen aan alle noden van het sportbeleidsplan door uitbereiding en verdere 
professionalisering van de gemeentelijke sportdienst. Er dient voldoende personeel 
aanwezig te zijn om alle plannen te realiseren 
 
 
Operationele doelstelling12.1: 
Om verdere uitbouw van de sportdienst mogelijk te maken zal er in 2008 een extra 
administratieve kracht aangeworven worden 

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  €40000   €40000   €40000   €40000   €40000   €40000 
indicator: aanwerving administratieve 
kracht 

streefwaarde:  

meetmethode:  meetmoment: 1/1/2009 
Maatregel timing wie 
De procedure opstarten voor de aanwerving van een 
administratieve kracht 

2008 SD/personeelsd
ienst 

De aanwerving van de administratieve kracht op C-niveau 2008 SD/personeel 
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Strategische doelstelling 13: 
Tegen 2009 is er op de sportdienst een goeddraaiende dienst binnen de gemeente. 
 
Operationele doelstelling 13.1 
Tegen eind 2009 weet al het personeel van de sportdienst wie voor wat verantwoordelijk 
is.  

financiële prognose: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

leasing leasing leasing     
indicator: kennis verantwoordelijkheden streefwaarde: alle personeel sportdienst 
meetmethode: bevraging / 
functioneringsgesprekken 

meetmoment: 2011 

Maatregel timing wie 
Een gemeentelijke auto voorzien voor de mobiliteit 
sportfunctionaris en technieker via leasing. 

 2008 SD/rekendienst 

Alle dagen permanentie op het bureau sportdienst van 8.00 
tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00uur voor alle telefonische 
vragen, secretariaatswerk.  

 2008   Sportdienst 

Het herbekijken van het organogram sportdienst, met 
eventuele aanpassing functieomschrijving en duidelijke 
delegatie van bevoegdheden. 

2008 Sportdienst / 
gemeente- 
secretaris 

Het opmaken van een week- dagrooster voor de 
poetsvrouwen en controle op de uitvoering . 

2008 Sportdienst 

Het opmaken week- dagrooster voor de redders en controle 
op de uitvoering 

2008 Sportdienst  

Minimum 3 personeelsvergadering per jaar houden voor alle 
personeel. 

2009 Sportdienst 

Minimum 3 vergaderingen per jaar houden voor redders, 
poetsvrouwen en kassiersters, zaaltoezichters afzonderlijk. 

  2009    Sportdienst 

Van alle personeelsvergaderingen, verslagen maken, naleving 
ervan en feedback geven naar alle betrokkenen.  

  2008    Sportdienst 

De verlofdagen redders, kassiersters, poetsvrouwen, 
technieker moeten schriftelijk aangevraagde worden.  

  2008    Sportdienst 

Het personeel op de hoogte houden van cursussen en 
bijscholingen. Elk personeelslid om de 2 jaar een interessante 
bijscholing laten volgen, buiten de verplichte bijscholing van 
de redders 

  2008    Sportdienst 

Een planning opmaken van al de werkzaamheden.   2008   Sportdienst 
Zorgen voor een contact tussen clubs en personeel 
sportdienst voor een betere verstandhouding. 

jaarlijks   Sportdienst 

Het aanstellen van 1 verantwoordelijke voor aankoop 
materialen.  

 2009    Sportdienst 

Sportfunctionaris en schepen van sport hebben tweewekelijks 
een overleg 

 2008 SF/schepen 

Regelmatig overleg tussen sportfunctionaris en diensthoofd / 
secretaris. 

 2008 SF/DH/secr 
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Operationele doelstelling 13.2: 
Vanaf 2008 is er een voldoende grote pool van invallers – redders aanwezig om te 
voldoen aan de Vlarem-wetgeving en het daarbijhorende toezichtplan . 
financiële prognose:  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
     €150     €150     €150     €150     €150     €150 
indicator: invaller redders streefwaarde: Vlarem wetgeving 
meetmethode: telling/vraagstelling meetmoment: 2009 
Maatregel timing wie 
Het actualiseren van het toezichtplan en communiceren naar 
reddend personeel en toezichters /begeleiders van scholen en 
verenigingen.    

2008 Sportdien
st 

Het uurrooster van de redders op langere termijn plannen. 2008 Sportdien
st 

Het regelmatig recruteren van invallers en toezichters via een 
oproep. 

2008 Sportdien
st 
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6. Besluit 
 
 

Dit gemeentelijk sportbeleidsplan omvat alle doelstellingen, inspanningen, voorzieningen 
en instrumenten om het sportbeleid te voeren de komende 6 jaar. 
Het decreet waarbinnen dit beleidsplan werd opgemaakt legde enkel een aantal formele 
vereisten op. Zo wordt gevraagd om minstens 4 hoofdstukken te schrijven, een grondige 
analyse te voeren en inspraak te organiseren. In ruil ontvangt de gemeente subsidie van 
de Vlaamse overheid.  
De analyse van de gegevens heeft geleid naar de formulering van strategische, 
operationele doelstellingen en maatregelen om dit alles te realiseren, gekoppeld aan 
timing en financiële prognose. Die zullen natuurlijk voor alle gemeenten die een 
beleidsplan opmaken heel verschillend zijn. 
 
Kalmthout heeft met dit beleidsplan voor een ambitieuze aanpak gekozen. Er gebeurde in 
de gemeente al heel wat op sportief vlak. Wat goed is, werd behouden of zal worden 
geoptimaliseerd. Daarnaast zal dit beleidsplan helpen om een aantal knelpunten aan te 
pakken. 
In de eerste plaats gaat het om een betere communicatie en informatiedoorstroming. De 
goede ondersteuning van de clubs blijft een prioriteit waar zwaar wordt op ingezet.  
De gemeente zal deze beleidsperiode ook sterk investeren in infrastructuur. Heel wat 
middelen gaan naar de verbetering van de bestaande infrastructuur, maar daarnaast 
komt er een nieuw sportpark dat Kalmthout nog meer op de sportkaart zal zetten. 
Dit alles gebeurt om de sporters in Kalmthout de volgende zes jaar voldoende ruimte en 
ondersteuning te bieden om hun geliefde sport uit te oefenen!  
 
Met de samenwerking van alle sportliefhebbers wil de sportdienst zich inzetten om van 
Kalmthout die spetterende sportgemeente te maken die ze graag wil zijn voor al haar 
inwoners. 
 
Ik dank de stuurgroep sportbeleidsplanning voor hun vrijwillige inzet bij de opmaak van 
dit plan. Eveneens werd dit totaalproject ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap in 
het afvaardigen van een “coach”, Tom Harding. 
 
 
 
 
Gino Vanthillo 
Sportfunctionaris 
 
 
 
 
Kalmthout, 20 november 2007  
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7. Bijlage 
 
Bijlage 1: 
Voorbeeld subsidieverdeling 2006 
 
naam vereniging basissubsidies speciale 

manifes 
atie 

werkingstoelage totaal 

pnt bedrag bedrag pnt bedrag 
ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT 44 634,16 370   1004,16
GYMKA 66 951,24   951,24
ATLETIEKCLUB KALMTHOUT 41 590,92 370   960,92
WIELERCLUB BOSDUIN VZW 875 10 58,74 933,74
FIXIT VC 54 778,29   778,29
TURNKRING CRESCENDO 49 706,23   706,23
TENNISCLUB KALMTHOUT 40 576,51   576,51
KON. WIELERSPORTCOMITE 493 10 58,74 551,74
SPORTIEK SPINS 36 518,86   518,86
KALMTHOUTSE ZWEMVERENIGING 33 475,62   475,62
KORFBALCLUB FORTUNIS 32 461,21   461,21
REKREA VZW 28 403,56   403,56
MAS OYAMA KARATE KALMTHOUT 27 389,15   389,15
PARKCOMITE KALMTHOUT 370 9 52,87 422,87
SCHOOLSPORT GITOK 24 345,91   345,91
VISSERSCLUB DE MAATJES 21 302,67   302,67
MANEGE B-RANCH 21 302,67   302,67
LVR HAND IN HAND 29 170,36 170,36
SVG KALMTHOUT 20 117,49 117,49
THE SILVERSTARS 18 105,74 105,74
HEIDESCHUTTERS VZW 17 99,86 99,86
KAO-LOI 17 99,86 99,86
HEIDESTOEMPERS 15 88,12 88,12
DE LEERGASTEN 15 88,12 88,12
T VAT TENNIS 14 82,24 82,24
VOETBAL CALMPTHOUT 01 13 76,37 76,37
MONIDA-DEN DONK 13 76,37 76,37
TURNKRING VAN GOOL 12 70,49 70,49
PETANQUECLUB KALMHOUT 12 70,49 70,49
FIETSEN DE DOORZETTERS 12 70,49 70,49
SINT SEBASTIAANSGILDE 12 70,49 70,49
BADMINTON GEZINSBOND 12 70,49 70,49
VISSERRSCLUB T'SCHARREKE 12 70,49 70,49
GEPEKA 11 64,62 64,62
BILJART WITKAP 11 64,62 64,62
DE TURFTRAPPERS 11 64,62 64,62
VISCKA 11 64,62 64,62
KALMTHOUTSE BRIDGECLUB 11 64,62 64,62
OMNISPORT HEIKANT SPORT 11 64,62 64,62
CLUB KWAN 11 64,62 64,62
VC NET OVER NET 10 58,74 58,74
BOERENBOND B 10 58,74 58,74
ZOETEN INVAL 9 52,87 52,87
VOLLEYBAL VC KALMTHOUT 9 52,87 52,87
HANDBOOG EENDRACHT MAAKT MACHT 8 47,00 47,00
KALMTHOUTSE VROUWENZWEMCLUB 8 47,00 47,00
NIEUWMOERSE ZWEMVRIENDEN 8 47,00 47,00
WTC MAATJES 6 35,25 35,25
VEM ACHTERBROEK 5 29,37 29,37

  
TOTALEN 516 7437,005 2478 422 2478,9968 12394
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Bijlage 2 
 
Subsidiereglementering: 
Art.1:  
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de 
gemeentebegroting, worden door het Gemeentebestuur subsidies beschikbaar 
gesteld voor erkende sportverenigingen. 
De subsidiecommissie, bestaande uit leden van de gemeentelijke 
sportraad, maakt een voorstel over naar de gemeentelijke sportraad die 
hieromtrent een advies geeft naar het college    
van burgemeester en schepenen toe. 
 
Art. 2 : 
De subsidies worden onderverdeeld in : 
a. BASISSUBSIDIES : 60 % van het totale subsidie-krediet    
b. SUBSIDIES VOOR BIJZONDERE SPORTMANIFESTATIES : 20 % van  
   het totale subsidie-krediet 
c. WERKINGSSUBSIDIES : 20 % van het totale subsidie-krediet 
 
Art. 3 : 
UITGESLOTEN van subsidiëring worden verenigingen die : 
a. via een andere adviesraad door de gemeente financiëel  
   gesteund worden 
b. valse en bedrieglijke informatie vermelden op hun  
   vragenlijst 
   Controle op de juistheid der gegevens kan op ieder ogen- 
   blik uitgeoefend worden door een vertegenwoordiging van  
   de Gemeentelijke Sportraad. Het vaststellen van mis- 
   bruiken kan leiden tot uitsluiting van de betreffende 
   vereniging voor enige subsidie. 
c. driemaal achtereenvolgens afwezig en/of verontschuldigd 
   zijn op de algemene vergadering van de Gemeentelijke 
   Sportraad, beginnende het jaar 2001. 
d. als winstgevende verenigingen of verenigingen met winst- 
   oogmerk kunnen aanzien worden. 
 
Art. 4 : 
BASISSUBSIDIES ( 20 % van het totale subsidie-krediet ) 
worden toegekend aan die erkende sportverenigingen die : 
a. de jeugdwerking promoten 
b. activiteiten organiseren in functie van initiatie in  
   een bepaalde sporttak 
c. activiteiten organiseren in functie van de SPORT VOOR 
   ALLEN 
d. minimaal 51 actieve leden ( min. 3 punten op vraag 1 van de 
subsidievragenlijst ) waarvan minimaal 31% -16 jarige jeugd- leden ( min. 8 
punten op vraag 2 van de subsidievragenlijst ). 
 
Art. 5 : SUBSIDIES VOOR BIJZONDERE SPORTMANIFESTATIES  
        ( 20 % van het totale subsidie-krediet) 
Een activiteitenplanning van het voorbije werkjaar 
wordt geëvalueerd door de Gemeentelijke Sportraad. 
Deze stelt eveneens de verdeelsleutel op rekening houdend 
met volgende factoren : 
* promotie van de sport-voor-allen activiteiten 
* toevallige verenigingen en organisatiecomité‘s die een    
  éénmalige manifestatie organiseren 
* wedstrijden of activiteiten met een gewestelijke, natio- 
  nale of internationale uitstraling 
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Art.6 : WERKINGSTOELAGEN (ongeveer 20 % van het totale 
subsidiekrediet)  
Werkingstoelagen worden aan de erkende verenigingen toegekend op basis van 
een door hen oprecht ingevulde vragenlijst. 
Deze vragenlijst met een aantal multiple-choice vragen dient  
voor een bepaalde datum binnengebracht te worden bij de Gemeentelijke 
Sportfunctionaris Gino Vanthillo. 
 
Het bedrag van de basis- en werkingssubsidie die aan iedere, in aanmerking 
komende vereniging wordt toegekend, wordt op volgende wijze berekend :  
1. Alle punten in de rubrieken van de vragenlijst worden 
   samengeteld, eerst per vereniging en dan in totaliteit. 
2. Het te subsidiëren totaal bedrag wordt gedeeld door het  
   bekomen puntentotaal. Deze deling drukt de waarde in geld 
   uit van 1 punt. 
3. De waarde van 1 punt wordt vermenigvuldigd met het  
   totaal bekomen aantal punten van iedere vereniging. 
 
NORMEN : 
A. LEDENAANTAL 
   a. aantal actieve leden 
      tot 20 leden          = 1 p. 
      van 21 tot 50 leden   = 2 p. 
      van 51 tot 100 leden  = 3 p. 
      van 101 tot 200 leden = 4 p. 
      meer dan 200 leden    = 5 p. 
    
   b. jeugdleden (- 16 jaar) 
      van 1 tot 10 %        = 2 p. 
      van 11 tot 20 %       = 4 p. 
      van 21 tot 30 %       = 6 p. 
      van 31 tot 50 %       = 8 p. 
      meer dan 50 %         = 10 p. 
 
B. AANTAL PRESTATIE-UREN PER JAAR (trainingen+wedstrijden) 
      van 1 tot 100 u per jaar     = 1 p. 
      van 101 tot 250 u per jaar   = 2 p. 
      van 251 tot 500 u per jaar   = 3 p. 
      van 501 tot 1000 u per jaar  = 4 p. 
      meer dan 1000 u per jaar     = 5 p. 
 
C. TECHNISCHE BEGELEIDING 
     het aantal niet-gediplomeerden    x 1 punt 
     het aantal gediplomeerden         x 2 punten 
          - initiator 
          - hulptrainer 
          - clubtrainer 
          - toptrainer 
          - regent lich.opvoeding 
          - licentiaat lich.opvoeding 
 
D. ACCOMMODATIE-GEBONDEN UITGAVEN 
 
     tot €248 per jaar             1 punt 
     van €248 tot €620  per jaar   2 punten 
     van €620 tot €1250 per jaar   3 punten 
     van €1250 tot €2500 per jaar  4 punten 
     meer dan €2500 per jaar       5 punten 
 
E. AANWEZIGHEID OP DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING = 4 pt. 
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Bijlage 3 
 
RETRIBUTIEREGLEMENTERING  
Sporthal GITOK + PARKETZAAL : tarieven per uur 
A : sporthal 
 
   4 euro voor 1/3 zaal voor erkende sportver. van Kalmthout. 
   8 euro voor 2/3 zaal voor erkende sportver. van Kalmthout. 
   12 euro voor 3/3 zaal voor erkende sportver. van Kalmthout. 
 
   7 euro voor 1/3 zaal voor niet erkende ver. & ind. van Kalmthout. 
   14 euro voor 2/3 zaal voor niet erkende ver. & ind. van Kalmthout. 
   21 euro voor 3/3 zaal voor niet erkende ver. & ind. van Kalmthout. 
 
   8 euro voor 1/3 zaal voor ind.lesgevers & ver.van buiten Kalmth. 
   16 euro voor 2/3 zaal voor ind.lesgevers & ver.van buiten Kalmth. 
   24 euro voor 3/3 zaal voor ind.lesgevers & ver.van buiten Kalmth. 
    
   185 euro voor dagmanifestatie. 
   INKOM vragen of vrije gift / steunkaarten: X 2 (370 euro) 
 
B : Parketzaal (polyvalente zaal) (tarieven per uur) 
    
   7,5 euro voor erkende sportver. van Kalmthout.   
   15 euro voor niet erkende sportver.& ind. van Kalmthout. 
   22,5 euro voor ind. lesgevers & ver. van buiten Kalmthout. 
 
Sportzaal Achterbroek (tarieven per uur) 
 
   4 euro voor 1/3 zaal voor ind. en erkende sportver. van Kalmth. 
   6,5 euro voor 1/1 zaal voor ind. en erkende sportver. van Kalmth. 
 
   6,5 euro voor 1/2 zaal voor niet erkende sportver.van Kalmthout. 
   13 euro voor 1/1 zaal voor niet erkende sportver.van Kalmthout. 
 
   13 euro voor 1/2 zaal voor ind. lesgevers & ver. van buiten Kalmth. 
   26 euro voor 1/1 zaal voor ind.lesgevers & ver. van buiten Kalmth. 
 
Turnzalen (tarieven per uur) 
 
   GRATIS Kalmthoutse Jeugd - 16 jaar. 
   1,5 euro voor verenigingen van Kalmthout. 
   4 euro voor ind. lesgevers & ver; van buiten Kalmthout. 
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Sportterreinen Zwarte Hond 
 
 A : Tennisterreinen Individueel (tarieven per speelbeurt) 
 
   2,5 euro per uur voor het gebruik van de kunstgrasterreinen. 
   5 euro per uur voor het gebruik van de brique-piléterreinen. 
 
 B : Tennisterreinen abonnementen (per jaar) 
    
   50 euro voor een individueel jaarabonnement 
   125 euro voor een gezins-jaarabonnement 
   Gezin = alle gezinsleden, zowel minderjarig als meerderjarig 
           wonende op hetzelfde adres. 
 
C : Voetbalterrein 
 
   1. voor Kalmthoutse ploegen 
 
     18 euro per wedstrijd. 
     200 euro per seizoen éénmalig per 2 weken (max. 16 wedstrijden) 
     350 euro per seizoen elke week (max. 32 wedstrijden) 
     gratis voor voetbaltrainingen jeugd 
     €5/uur voor trainingen 1ste elftal/reserven 
     €10/uur voor trainingen 1ste elftal/reserven 
     €200/jaar voor traingen 1ste elftal/reserven 
  
   2. voor niet Kalmthoutse ploegen 
 
     27 euro per wedstrijd. 
     300 euro per seizoen éénmalig per 2 weken (max. 16 wedstrijden) 
     525 euro per seizoen elke week (max. 32 wedstrijden) 
 
d : Petanqueterreinen = GRATIS 
 
Gemeentelijk zwembad (voor de verscheiden overheidsprestaties) 
 
   0,5 euro voor scholen van Kalmthout (per leerling ) 
   1 euro voor scholen van buiten Kalmthout (per leerling ) 
   1 euro voor kinderen beneden 14 jaar Kalmthoutenaar 
   1,25 euro voor kinderen buiten van buiten Kalmthout 
   1 euro voor minder-validen. 
   1 euro voor 55-plussers van Kalmthout 
   1,75 euro voor 55-plussers van buiten Kalmthout 
   1,5 euro voor volwassenen van Kalmthout. 
   2,25 euro voor volwassenen van buiten Kalmthout. 
   8 euro voor 10-zwembeurten abonnement kinderen. 
   11 euro voor 10-zwembeuren abonnement kinderen 
   9 euro voor 10-zwembeurten abonnement 55-plussers van Kalmthout. 
   16 euro voor 10-zwembeurten ab. 55-plussers van buiten Kalmthout. 
   13 euro voor 10-zwembeurten ab. volwassenen van Kalmthout. 
   21 euro voor 10-zwembeurten ab. voor volw. van buiten Kalmthout. 
   87 euro voor gezinsjaarabonnement van Kalmthout. 
   115 euro voor gezinsjaarabonnement van buiten Kalmthout.        
 
   14 euro/zwemuur voor mindervalidenvereniging Kalmthout. 
   20 euro/zwemuur voor erkende zwemvereniging van Kalmthout. 
   42 euro/zwemuur voor erkende verenigingen van Kalmthout. 
   62 euro/zwemuur voor niet Kalmthoutse verenigingen. 
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Bijlage 4 
 
 
Openingsuren gemeentelijke sportaccommodaties 
 
Gemeentelijk zwembad 
 
Ochtend: 
maandag 6:00 tot 7.30uur zwemclub 
 7.30 tot 8.30 uur triatlon 
dinsdag   
woensdag 6.00 tot 8.30 uur triatlon 
donderdag 7.00 tot 8.30 uur triatlon 
vrijdag 7.00 tot 8.30 uur triatlon 
Week 1 
dag       uur maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
8.30 GITOK GITOK GITOK GITOK GITOK 
9.00 de wissel heuvel  heuvel  buso heuvel  
9.30 GITOK GITOK GITOK GITOK ‘t blokje 
10.00 de wissel erasmus kadrie vrouwenuur ‘t blokje 
10.30 GITOK erasmus kadrie rink rank wilgenduin 
11.00 de wissel erasmus kadrie rink rank wilgenduin 
11.30 GITOK GITOK GITOK GITOK wilgenduin 
12.00 hydrobic hydrobic 55+ rink rank  
13.00 GITOK GITOK  GITOK GITOK 
13.30 zon en hei de linde  St Jozef zonnekind 
14.00 den heuvel de linde  St Jozef zonnekind 
14.30 den heuvel de linde  St Jozef zonnekind 
15.00 buso de linde  St Jozef zonnekind 
15.30     Aquajogging 
16.00 GITOK GITOK  GITOK GITOK 
week 2 
uur maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
8.30 GITOK GITOK GITOK GITOK GITOK 
9.00 klimop artillerie mater dei buso heuvel  
9.30 GITOK GITOK GITOK GITOK wilgenduin 
10.00 klimop  erasmus kadrie vrouwenuur wilgenduin 
10.30 GITOK erasmus kadrie rink rank wilgenduin 
11.00 klimop erasmus kadrie rink rank wilgenduin 
11.30 GITOK GITOK GITOK GITOK wilgenduin 
12.00 hydrobic hydrobic 55+ rink rank  
13.00 GITOK GITOK  GITOK GITOK 
13.30 den heuvel de maatjes  gooreind heuvel  
14.00 den heuvel de maatjes  kleuters maatjes berkenbeek 
14.30 den heuvel de maatjes  kleuters kadrie berkenbeek 
15.00 den heuvel de maatjes  buso GITOK 
15.30     Aquajogging 
16.00 GITOK GITOK  GITOK GITOK 
 
Kalmthoutse lagere school 
Kalmthouts middelbaar onderwijs 
doelgroepen 

 
 

Niet Kalmthoutse lagere scholen 
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Avond: vrij zwemmen  
Openingsuren  
     Maandag  16.30 - 21.00 u.  
     Dinsdag  16.30 - 20.00 u.  
     Woensdag  13.30 - 21.00 u.  
     Donderdag  16.30 - 20.00 u.  
     Vrijdag  16.30 - 19.30 u.  
     Zaterdag  13.00 - 17.00 u.   
     Zondag   9.00 - 12.00 u.   
      Vakantieperiode: open vanaf 13.30u.  
Doelgroepen: 
     Hydrobic op maandag en dinsdag 12-13u.  
     Gepensioneerdenuur woensdag 12-13u.  
     Vrouwenuur donderdag 10-11u.  
     Vrouwenuur schoolvakantie donderdag 12-13 u.  
 
Opblaasbaar speeltoestel  
    Woensdag  14.00-16.30u  
    Zaterdag  13.30-16.00u  
    Zondag  10.00-11.30u  
 
 
Sluitingsdagen. 
1 januari, Paaszon-en maandag, 1 mei, OHHemelvaart, Pinksterzon-en maandag, 11juli, 21juli,  
15 augustus, 1november,11november, 24-25-26-31 december. 

 
Verenigingen zwembad 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
  8.30-10.30      KZV 
10.30-13.00      Arvicola 
17.00-19.00      Arvicola 
19.00-20.30      Robbekes 
20.00-21.00  Arvicola  Mindervaliden Arvicola/ 

Triatlon 
 

21.00-22.00 Nieuwmoer
se 
zwemvrien
den 

KZV Duikers KAV Arvicola  

21.30-22.30     duikers  
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De Zwarte Hond 
 
De Zwarte Hond bezit vijf tennisterreinen (vier brique-pilé en één kunstgras), een 
voetbalterrein en een petanque accommodatie, kleedkamers met douches en een 
cafetaria. 
Adres: Heikantstraat 169, 2920 Kalmthout, tel.03/666.45.45 
Openingsuren: weeekdagen vanaf 11 u, weekend vanaf 9 u. 
In de winterperiode ( nov-maart) maandag en woensdag sluitingsdag 
In de zomerperiode alleen maandag sluitingsdag                         
 
 
Sportzaal Achterbroek  
Brasschaatsesteenweg 35, 2920 Kalmthout, tel.03/666.43.45  
   
Openingsuren: Iedere dag van 8u tot 23u 
Reservatie :  Sportdienst, Gino Vanthillo, tel.03/666.95.02, sport@kalmthout.be    
 
Sporthal Gitok        
Vogelenzangstraat 10, 2920 Kalmthout, tel.03/666.37.44 
 
Openingsuren: Dagelijks van 8u tot 23u (verenigingen na de schooluren) 
Reservatie: Sportdienst, Gino Vanthillo, tel.03/666.95.02, sport@kalmthout.be 
 
Parketzaaltje Gitok 
Vogelenzangstraat 10, 2920 Kalmthout, tel.03/666.37.44 
 
Openingsuren: Dagelijks van 8u tot 23u (verenigingen na de schooluren) 
Reservatie: Sportdienst, Gino Vanthillo, tel. 03/666.95.02 Sport@kalmthout.be 
 
Turnzalen 
 
Turnzaal Kadrie, Driehoekstraat 33 
Turnzaal Schooldreef, Schooldreef 41 
Turnzaal Gitok 1, Kapellensteenweg 501 
Turnzaal De Maatjes, Wuustwezelsteenweg 22 
 
Reservatie: 
Sportdienst, Gino Vanthillo, tel. 03/666.95.02, sport@kalmthout.be 
Tarieven:  
Kalmthoutse jeugd (-16 jaar) gratis 
Verenigingen van Kalmthout  1,50 euro per uur 
Individuele lesgevers en verenigingen van buiten Kalmthout 4,00 euro per uur 
 
Atletiekpiste  
Aan het station van Kalmthout, ingang via het Stationsplein 
Informatie: Sportdienst, Gino Vanthillo, tel.03/666.95.02, sport@kalmthout.be 
 

mailto:sport@kalmthout.be�
mailto:Sport@kalmthout.be�
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Bijlage 5 
 
Samenstelling sportraad 
 
Voorzitter sportraad: Dockx I. 
Ondervoorzitter sportraad: Bosmans P.  
Secretaris-penningmeester sportraad: Vaningelgem F. 
Leden: Bosmans W.   Van Wesenbeeck K. 

 Kiekens F.   Van Hekken R. 
  Thijs N.   Van Namen R. 
  Sondervan B.  Van Looveren W. 
  Vandenbuijs L. 
 
Niet stemgerechtigde leden 
Gust Van Loon Schepen van Sport 
Gino Vanthillo  Sportfunctionaris 
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Bijlage 6 
 

Sportverenigingen  
 
Atletiek,  

 Atletiekclub Kalmthout, 
Bosmans Peter, Van Geertenlaan 7, 2920 Kalmthout tel. 03/666.30.62  

 Parkcomité, 1-mei-cross, 
Thijs Jos, Achterbroeksesteenweg 65, 2920 Kalmthout  Tel.03/666.65.86 

Badminton,  
 Badminton GSF, 

Schelfhout Frans, Gom.van Geelstraat 61, 2920 Kalmthout tel.03/666.83.14 
Biljart,  

 Biljartclub Seniorenclub Geka, 
Staf Van Landuyt, Kapellensteenweg 288/4, 2920 Kalmthout  Tel.03/666.56.82 

 Biljartclub Sportief,  
Van Sprundel Jan, Salvialaan 12, 2920 Kalmthout  tel. 03/666.76.08 

 Biljartclub Witkap, 
Van Brecht Marcel, Voetberglaan 1, 2910 Essen tel. 0497/40.37.27. 

Boksen,  
 Kao Loi Boxing, 

Strybos Mike, Bredestraat 5, 2910 Essen tel.03/667.54.11 
Bridge 

 Kalmthoutse bridgeclub, 
Gommeren Rudi, Durentijdlei 116, 2930 Brasschaat Tel. 03/633.31.49 

Dans 
 Dans en aerobics rekrea vzw,  

Taelman Martine, Rozendreef 5, 2920 Kalmthout tel. 03/666.14.82 
Duiken 

 Duikclub De Buddy’s, 
Valcke Rudy, Zwanenlei 6, 2950 Kapellen tel. 03/440.49.70 

Duivensport 
 Duivenvereniging Kalmthoutse vereniging, 

Biscop Irene, Kapellensteenweg 199, 2920 Kalmthout Tel.03/666.71.61 
 Duivenvereniging Nieuwmoerse Vrienden, 

Helmer Harmut, Mertensdreef 4, 2920 Kalmthout Tel. 03/667.60.27 
Hockey inline,  

 Sportiek Spins, 
Ludo Decaigny, Pastoor Weytslaan 19, 2920 Kalmthout 03/666.95.30 

Judo,  
 Judo Kiai,  

Cor Schuurbiers, Bredaseweg 223,  4705 RN Roosendaal/Nederland 
0031/613.164.050 

Karate 
 Karate Mas Oyama Kyokushinkai, 

Van Aerden Eddy, Bezemheidelaan 55, 2920 Kalmthout  
Tel. 03/666.20.65  

Korfbal,  
 Korfbalclub Fortunis, 

Leyssens Freddy, Tulpenlaan 33, 2920 Kalmthout tel.03/666.64.64 
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Omnisport,  

 Schoolsport Gitok,  
Wim Van Looveren, Roosendaalsebaan 96, 2920 Kalmthout tel. 03/666.47.57 

 Omnisport Gepeka Kalmthout, 
Vanthillo Gino, Kastanjedreef 5, 2920 Kalmthout tel. 03/666.43.99 

 Omnisport Heikant Sport, 
Lathouwers Paul, Kapellaan 29, 2920 Kalmthout tel. 03/666.58.59 

 Health City,  
Kapellensteenweg 117, 2920 Kalmthout tel.03/620.13.43 

Paardensport,  
 De Paardentocht,  

Paternotte John, Epiceadreef 22, 2920 Kalmthout tel. 03/666.99.39 
 L.R.V.Hand in Hand paarden, 

De Bock Dieter, Brasschaatsesteenweg 183, 2990 Wuustwezel tel. 0495/32.18.80 
 L.R.V.Hand in Hand pony’s, 

De Clercq Sabine, Thillostraat 37, 2920 Kalmthout tel. 03/666.43.30 
 Manege B-Ranch, 

Hollekelderstraat 63, 2920 Kalmthout tel.03/666.44.25 
Petanque, 

 Petanqueclub Kalmthout, 
Robert Janssens, Vogelenzangstraat 23, 2920 Kalmthout Tel. 03/666.61.21 

Rolstoelbasket, 
 Rolstoel Basketbal Noorderkempen, 

Verbist Luk, Nolsebaan 60 2910 Essen, tel 03/666.28.96 
Schieten,  

 De Heideschutters, 
Maes Frank, Pijlkruidstraat 34, 2990 Wuustwezel tel. 03/663.74.81 

 De Leergasten, 
Van den Eynden Marcel, Zandstraat 1, 2920 Kalmthout Tel. 03/666.26.81 

 Eendracht Maakt Macht, 
Frijters Hans, Kanaallaan 14, 2960 St.Lenaarts tel. 03/313.50.81 

 St.Sebastiaansgilde, 
Heestermans Wim, Lindendreef 4, 2920 Kalmthout tel. 03/666.62.46 

Squash,  
 Arend Squash Club, 

Veraart Robert, Kijkuitstraat 79, 2920 Kalmthout tel. 0478/58.47.40 
Tae kwon do,  

 Tae Kwon,  
Claessens Jef, Stofzandstraat 4, 2920 Kalmthout tel. 0475/50.12.53 

Tafeltennis,  
 Tafeltennis Free Club,  

Van Glabbeek Geert, Putsestwg.99, 2920 Kalmthout tel.0472/85.08.16 
Tennis,  

 Kalmthoutse Tennis Club vzw, 
Bosmans Walter, Cuylitshofstraat 58, 2920 Kalmthout Tel. 03/666.31.06 

 Snauwaert Tennisclub,  
Brasschaatsestwg.304 2920 Kalmthout 03/666.92.78 

 Tennis ’t Vat, 
Verachtert Marc, Potterijlaan 5, 2920 Kalmthout tel. 03/666.69.28 
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Turnen,  
 Gymka,  

De Cleyn Bart, Vogelenzangstr.28 2920 Kalmthout tel. 03/666.35.95  
 Turnkring Crescendo, 

Bosmans Fried, Kievitstraat 25, 2920 Kalmthout tel. 03/666.48.81 
 Turnkring Fit blijven, 

Thijs Jeannine, Kapellensteenweg 558, 2920 Kalmthout tel. 03/666.58.26 
 Turnkring Van Gool, 

Vanthillo Agnes, Kalmthoutsesteenweg 349, 2920 Kalmthout tel. 03/666.60.38 
Twirling-dance,  

 The Silverstars, 
Guns Leo, Barreelstraat 49, 2920 Kalmthout tel. 03/666.68.08 

 De Heidebloem, 
De Winter Myriam, Steenovenstraat 59, 2910 Essen tel. 03/667.49.96  

Vissen,  
 Vissersclub De Maatjes, 

Gotink Jan, Frans Raatsstraat 24, 2920 Kalmthout tel. 0496/98.63.23 
 Vissersclub De Moedige Lijnvisser, 

Dictus Willy, Kapellensteenweg 327, 2920 Kalmthout tel. 03/666.22.39 
 Vissersclub ’t Scharreke, 

Smits Guy, Withoeflei 9 bus 18, 2920 Kalmthout tel. 03/666.43.02 
 Viscka,  

De Mulder Aimé, Kijkuitstraat 143, 2920 Kalmthout tel. 03/666.78.38 
Voetbal,  

 De Blauwe Korenbloem, 
Mertens Jelle, Withoefstraat 9, 2920 Kalmthout tel. 0499/14.86.76 

 De Rode Duivels,  
Piet Broos, Warandalei 15 2920 Kalmthout tel. 03/667.76.26 

 F.C.Centrum, 
Pinck Eric, Vogelenzangstraat 32, 2920 Kalmthout tel. 03/666.26.45 

 F.C.Oude Withoef, 
Van den Bergh Luk, Sparrendreef 13, 2920 Kalmthout tel. 03/666.12.35 

 F.C. ’t Vervolg, 
Mertens Kristof, Kalmthoutsesteenweg 308, 2920 Kalmthout tel. 0494/49.57.45 

 Heibos S.V., 
Van Brabant Frank, Minnedreef 23, 2920 Kalmthout tel. 03/666.96.63 

 Kon. Achterbroek VV. 
Van Overvelt Lieven, Hilloweg 14, 2920 Kalmthout tel. 03/666.79.16 

 Kon.Kalmthout S.K., 
Kesteloot Patrick, Kauwenberg 15, 2920 Kalmthout tel. 0474/961190 

 Landelijke Gilde, 
Brughmans Eric  Past.De Keyserlaan 22, 2920 Kalmthout tel. 0478/502018 

 Nieuwmoer F.C., 
Nouws Eddy, Holleweg 74, 2920 Kalmthout tel. 03/667.46.82 

 Calmpthout 01, 
De Koning Stijn, Wipstraat 29  2920 Kalmthout tel. 03/297.19.81 

 Veteranen Nieuwmoer, 
Selleslags Kurt, Alb.Peeterslei 15, 2920 Kalmthout tel. 03/666.49.89 

 Zoeten Inval, 
Kapellensteenweg 157, 2920 Kalmthout   
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Volleybal,  
 V.C.Kalmthout, 

Van Geel Ronny, Frans Raatstraat 74, 2920 Kalmthout tel.03/666.80.15 
 Volleybalclub Fixit Kalmthout, 

Peeters Jan, Het Looike 21, 2990 Wuustwezel tel. 03/669.99.15 
 Volleybalclub Monida-Den Donk, 

Mia Vanden Bergh, Mertensdreef 4, 2920 Kalmthout tel. 03/667.41.93 
Wandelen,  

 Nordic Walking club Kalmthout 
Els Van Passen, Putsesteenweg 19, 2920 Kalmthout tel. 0473/36.61.31 

Wielrennen,  
 Bosduin Wielerclub V.Z.W., 

Van den Buijs Louis, Putsesteenweg 169, 2920 Kalmthout tel. 03/666.03.25 
 De Doorzetters, 

Herman Dejongh, P.Antonissenstraat 33, 2920 Kalmthout tel. 03/666.55.50 
 Kon.Wieler-Sportcomité, 

Jacky Evers, Roosendaalsebaan 71, 2920 Kalmthout tel. 0485/438250 
 Turftrappers Nieuwmoer, 

Jos Lambrechts, Jos Tilborghstraat 25, 2920 Kalmthout tel. 03/677.12.69 
 Wielerclub Heidestoempers, 

Melsen Theo, Bakkersdreef 51, 2920 Kalmthout tel. 03/666.84.37 
 WTC De Maatjes 

Gotink André, Zilverhoeksesteenweg 110, 2920 Kalmthout tel. 03/667.46.13 
Zaalvoetbal,  

 De Withoef,  
Segers John, Hanendreef 69/2, 2930 Brasschaat tel. 0479/87.77.86 

 De Kuyper,  
Erwin Cas, Gemeentebos 30, 2990 Wuustwezel tel. 0485/20.86.52 

 Govio Sport,  
De Ridder Gert, Doprsstraat 1, 2920 Kalmthout tel. 03/666.22.24 

 Zoeten Inval, 
Lathouwers Herman, Statielei 19, 2920 Kalmthout tel. 666.33.99 

 Zaalvoetbal Liga, 
Mets Peter, Molenstraat 34, 2920 Kalmthout tel. 03/666.37.43 

Zwemmen,  
 KVZC, 

Van Looveren Martha, Roosendaalsebaan 89, 2920 Kalmthout tel. 03/666.87.48 
 Zwemclub Arvicola, 

Smets Mark, Em.De Bomlaan 14, 2920 Kalmthout tel. 0476/29.17.77 
 Zwemclub De Robbekens, 

Pauwels Martine, Hoge Kaart 83, 2930 Brasschaat tel. 03/651.55.34 
 Zwemclub Kalmthoutse Zwemvrienden, 

Hofmans Joke, P.Celensstraat 3, 2920 Kalmthout tel. 0486/93.32.44 
 Zwemvereniging Sportfed.Gehandicapten, 

Heuten Pierre, Kerkeneind 6, 2920 Kalmthout tel. 03/666.66.28 
 Zwemvrienden Nieuwmoer, 

Gonda Franken-Raats, Blikstraat 36, 2920 Kalmthout tel. 03/667.25.81
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Bijlage 7 
 
Beleidsverklaring gemeente 2007-2012 
Beleid voeren is vooruit kijken. Vandaag kijken we vooruit, we kijken naar de 
toekomst van Kalmthout. 
Deze beleidsnota 2007 – 2012 tekent de toekomst voor de volgende jaren. Het 
programma is realistisch en haalbaar, met respect voor Kalmthout en de 
Kalmthoutenaren, maar ook vernieuwend en tegelijk voortbouwend op de lopende 
engagementen. 
 
Het gemeentelijk sportbeleid heeft als missie het creëren van ideale omstandigheden 
waarin het organiseren en het beoefenen van sportactiviteiten mogelijk worden zodat 
maximaal wordt bijgedragen tot de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van zoveel 
mogelijk inwoners. 
 
De ideale omstandigheden hebben betrekking op infrastructuur, promotie, animatie, 
structuren en samenwerkingsverbanden, beheer, financiën, inspraak en paticipatie. 
 
KALMTHOUT, SPORTGEMEENTE 
 
Steun aan de sportverenigingen 
 
Kalmthout beschikt in totaal over meer dan 70 sportverenigingen. Zij zetten de 
Kalmthoutenaren aan tot sporten. Het belang van deze verenigingen wordt sterk 
onderstreept. 
 
De gemeente moet via een nieuw instrument-het sportbeleidsplan-de behoeften en de 
noden nagaan van de vele sportverenigingen in onze gemeente. De subsidies aan de 
sportclubs worden jaarlijks netjes verdeeld door de sportraad. Via een bevraging wordt 
nagegaan of het huidige subsidiereglement voldoet aan de verwachtingen van de clubs. 
 
Andere steunmogelijkheden zijn het voorzien van meer middelen voor de clubs die met 
gediplomeerde lesgevers werken en voor de clubs met een uitgebreid jeugdaanbod. 
 
Steeds meer sportbeoefening wordt in los verband georganiseerd. Ook deze initiatieven 
die mensen aanzetten tot gezonde lichaamsbeweging mogen vanuit de gemeente op 
ondersteuning rekenen. 
 
Sportraad en sportdienst 
 
Een evenwichtig samengestelde sportraad is meer dan een adviesorgaan. De sportraad 
neemt alle geledingen van de lokale sportbeoefening op en is een echte weerspiegeling 
van het gemeentelijk sportleven. De sportraad brengt advies vanuit het totale lokale 
sportveld en is zo het klankbord voor beleidsvoorstellen. 
 
De sportdienst voert het sportbeleid uit, is bij de beleidsvoorbereiding betrokken en  
onderhoudt het contact met alle gemeentelijke sportpartners. 
 
Sportbeleidsplan 
 
Een degelijk sportbeleid kan niet zonder een goed onderbouwd sportbeleidsplan dat in 
samenspraak met alle betrokkenen ( sportraad, sportclubs, onderwijs,….) opgemaakt 
wordt. 
Zo’n plan is een gids voor de regisseurs van het gemeentelijk sportbeleid m.n. de 
schepen van Sport en de sportdienst. In het sportbeleidsplan is de gemeente vragende 
partij voor nieuwe initiatieven om sporten bij jongeren, ouderen en gehandicapten aan te 
moedigen. 
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Sportinfrastructuur  
 
Bestaande sportaccommodaties 
 
De gemeente stelt al heel wat sportinfrastructuur ter beschikking, zowel voor sportclubs 
als voor individuele sporters. De komende jaren moet werk gemaakt worden van een 
degelijke screening van de kwaliteit van dit aanbod. De bestaande infrastructuur, o.a. de 
kleedkamers in het zwembad, wordt immers ouder en mag niet verkommeren. Op basis 
daarvan wordt jaarlijks een budget voorzien waarmee het bestaande sportpatrimonium 
wordt opgeknapt waar nodig.  
 
Het gevraagde tarief voor deze infrastructuur is sociaal aanvaardbaar. Iedereen moet 
immers kunnen sporten. 
 
Kleinschalige, niet-overdekte sportinfrastructuur in de wijken is belangrijk. Niet zozeer 
voor de sportclub, dan wel voor de buurt en niet- of anders-georganiseerde sporters. De 
gemeente ziet erop toe dat in elke wijk voldoende ruimte is om vrij te kunnen sporten. 
 
Nieuw sportpark Heikant 
 
De roep om nieuwe sportvelden in Kalmthout krijgt gehoor. Op de hoek van de 
Heikantstraat en de Foxemaatstraat zal de gemeente een gebied van 8 ha 
landbouwgrond aankopen en herbestemmen tot zone voor dagrecreatie. Er is plaats voor 
enkele voetbalvelden, een nieuwe atletiekpiste, en turnzaal en eventueel andere 
sportvoorzieningen. 
 
Voor de voetbalclubs KSK en Bezemheide kan dit park dienen als nieuwe thuishaven, met 
gloednieuwe sportinfrastructuur. Heibos is vragende partij om hier ook te kunnen 
trainen. 
 
Met de nieuwe inrichting zal ook de atletiekvereniging ACK verhuizen van het station van 
Kalmthout naar het Centrum. 
 
Bij de inrichting van het park en de sportvelden wordt sterk rekening gehouden met de 
woonomgeving en de verkeersafwikkeling. 
 
Vanuit de Vlaamse Regering is een nieuw fonds gerealiseerd voor investeringen in lokale 
sportinfrastructuur.  De gemeente moet zo goed als mogelijk hier co-financiering door 
Vlaanderen en privé-investeerders nastreven. 
 
 
Sportpromotie 
 
Ook inzake sportpromotie en ‘sport voor allen’ activiteiten heeft de gemeente i.s.m. de 
sportregio een taak. De gemeente voert haar sportpromotionele opdracht uit in nauw 
overleg met de sportraad en in synergie met de sportclubs. 
 
Inventariseren en aanvullen sportaanbod 
 
De gemeentelijke sportdienst maakt een inventaris van het aanbod en de vraag. Waar er 
gaten zitten, organiseert de gemeente zelf initiaties en evenementen om niet-sporters en 
sportkansarmen (diegene die minder kansen hebben tot sportdeelname) aan te sporen 
tot sportbeoefening, al dan niet in clubverband. 
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School-gemeente-jeugdsport 
 
Om de sport bij jeugd te promoten kan de gemeentelijke sportdienst het best 
samenwerken met de Vlaamse overheid. Die probeert met verschillende Schoolsport-
initiatieven jongeren sport- en bewegingskansen en prikkels te geven in zo goed 
mogelijke omstandigheden met het oog op een levenslange sportbeoefening. De 
schoolsport bereikt alle leerlingen. 
 
Een mogelijkheid is bv. naschoolse sport aanbieden aansluitend op de lesuren (in de 
school en ev. gemeenteaccommodatie) en daar de sportclubs bij betrekken. Een 
gedifferentieerde aanpak voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs kan tot een 
succesvol sportpromotioneel initiatief leiden. Zo kan een ‘Sport-Na-School’- pas 
gelanceerd worden. 
 
Sportbuurtwerk 
 
De gemeentelijke sportdienst kan een sportbuurtwerk uitbouwen. Die wijk- en 
buurtgerichte aanpak kan de sportparticipatie verbeteren en een gedifferentieerd aanbod 
in sport-, spel- en bewegingsactiviteiten in de hand werken. Het sportbuurtwerk is een 
samenwerking tussen de verschillende “buurtspelers”: sportclub, buurtwerk, parochie, 
school,…..en speelt in op de wensen en de behoeften van de wijk. 
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