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Tijd voor Sportraad 2.0: exit klassieke 
adviesraad! 

Lezing door mr. Frank Bulcaen
Onze bijeenkomst begint al onmiddellijk goed met onze voorzitter Jos die de uitreiking van de 
“CHIESA AWARD” voor Paul en postuum voor Vic, op onze volgende vergadering, mag aankondigen. 
Bovendien kregen wij de primeur dat onze judoka Ilse Heylen, zopas was verkozen tot lid van de 
atletencommissie van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité! Waarvoor een dikke proficiat!

Na een passend en gevarieerd voorgerecht met diverse wintertapas zoals ham van everzwijn en terrine 
en mousse van eend met zoete garnituur, nodigde onze gastspreker ons uit een blik in de toekomst te 
werpen samen met die “wijze uit het westen”.
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In naam van het directiecomité en in naam van mijn echtgenote en mij zelf wens ik alle leden 
van Panathlon International Brussel een gezellig, voorspoedig en gezond nieuwjaar.

Onze programmatie voor het voorjaar 2018 ligt reeds vast met als uitschieters 23 januari met 
gastspreker Sven Serré, 20 februari met Philippe Paquay en 10 april Aimé Antheunis. In juni 
bezoeken wij dan de stad Sint-Niklaas.

In januari wordt de Domenico Chiesa Award uitgereikt aan Vic De Donder (postuum) en aan 
Paul De Broe voor hun onvoorwaardelijke inzet bij de start van Panathlon in Vlaanderen en bij 
de verdere werking van de huidige Panathlon International Brussel.

Wij wensen aan de familie van Vic en aan de familie van Paul van harte proficiat voor de 
toekenning van deze internationale prestigieuze prijs. Een prijs die eerder reeds werd 
toegekend aan Yves Vanden Auweele. 

Voorzitter Panathlon International Brussel

Jos Vanlerberghe

Woordje van de voorzitter
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Frank, die licentiaat L.O. is, diensthoofd Sport van West-
Vlaanderen en tevens voorzitter van de Vlaamse Sportraad, is hij 
de geschikte persoon om ons een vooruitblik te geven op de 
Sportraad van de Toekomst anno 2024…

De huidige samenstelling van de sportraden, hoofdzakelijk 
bestaande uit afgevaardigden van de clubs en federaties en 
politiek gekleurd, zullen in de toekomst meer gebaseerd zijn op 
expertise en kwaliteit en zullen zich niet meer enkel richten op 
advies, subsidies en evenementen waarbij belangenbehartiging 
(misschien wel) prioritair was.

Aangezien de samenleving, de sportsector, de overheid, de technologie, kortom het leven - alles – 
razendsnel evolueert, dringt zich ook een verandering op van de sportraad.

Frank heeft dan ook het “Ideaal Model 2024” samengesteld.

Hiervoor heeft hij 10 Survivaltips:

1. Het spelreglement is veranderd: naast minder papierwerk, heel wat minder verplichtingen (o.a. 
geen verplichte sportfunctionaris meer !?) wel “vrijetijdsmanager” en meer autonomie naar de 
gemeente wat zou moeten leiden naar meer inspraak van de burger.

2. Burger klopt aan de deur: Hier worden nieuwe vormen van burgerparticipatie gevormd zoals 
actiegroepen, meldpunten waarbij het belang van de technologie meespeelt. Het gevaar bestaat hierbij 
dat het persoonlijk belang de bovenhand krijgt op het algemeen belang. 

3. Het eiland wordt nu vasteland: De sportraad zal niet meer zo autonoom werken maar moet 
meer samenwerken met o.a. andere adviesraden, gemeenten, clubs, media, enz. maar de inhoudelijke 
autonomie en deskundigheid moet bewaard blijven.

4. Scoor doelgroepenpunten: De samenstelling van de sportraad moet heterogener zijn en meer 
een spiegel van de maatschappij zijn.

5. De bewegingsraad is geboren: Evolutie van sportcultuur naar bewegingslandschap: alle vormen 
van sport en beweging vertegenwoordigen in de “bewegingsraad”.

Op dit ogenblik kwam er ook beweging in de keuken en werden wij vergast op een heerlijk winters 
gerecht bestaande uit reeboknootjes met Wodka en Sechuanpeperjus met bospaddestoelen, gratin en 
knolselderpuree.

Na al dit heerlijks, terug naar de Survival met de 5 laatste tips:

6. Bij de sportclub zit je vaak goed: Belangrijk hierbij is dat de club een middel is maar géén doel. 
Waar de sportraad vooral de koepel was van de klassieke clubs dient er ook inspraak te zijn van de 
niet-georganiseerde sportsector.

7. Eigen club, niet altijd schone club: Het belang, de werking van de sportraad moet boven de 
werking, het belang, van de club staan; geen belangenbehartiging vooropstellen en meer op lange 
termijn denken. Een mooie beeldspraak is hier van toepassing:                                                           
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Gastspreker Piet Moons

Gastspreker Franck Bulcaen
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“Zoek ooievaars in plaats van kikkers!” (een ooievaar vliegt boven alles en ziet dus meer het algemene 
landschap…)

8. Vrijwilliger: liefst géén Chinese vrijwilliger: De taken dienen verdeeld en gedifferentieerd te 
worden: specialisatie en zoeken naar administratieve verplichtingen ZONDER P ! De vrijwilliger blijft 
wel de belangrijkste factor!!

9. Haal Uw eerste en tweede vormsel: Daar het sportbeleid steeds complexer en professioneler 
wordt, is er nood aan bekwame mensen met kennis en ervaring. Bijscholing, infosessies en benchmark 
kunnen hier zeker bijdragen, waarvoor dan misschien ook enige vorm van compensatie in de vorm van 
een zekere vergoeding als waardering en stimulans kan dienen.

10. Verbouw Uw Sportraadhuis: Niet meer binnen de eigen “gesloten” leefruimte blijven maar 
opentrekken naar meerdere kleine kamers met ruimte voor tijdelijke externe bewoners.                                                       
Samengevat komt het hele toekomstplan neer op:

- bewegingsraad i.p.v. sportraad

- alle sportactoren i.p.v. clubs

- burgerinspraak i.p.v. enig adviesorgaan

- externe samenwerking i.p.v. interne focus

- deskundigheid en blijvende bijscholing i.p.v. passieve beleving

- dynamiek van verandering i.p.v. stabiliteit en inertie                                         

Frank doorspekte zijn hele uiteenzetting met passende, 
humoristische, soms satirische documentatiebeelden en 
illustraties, wat het geheel een blijvende indruk meegaf.

Tot slot werden tijdens het bijzonder smakelijk dessert van 
appelcrumble met Calvados, roomijs en slagroom en de 
afsluitende koffie, nog heel wat opmerkingen gemaakt en 
vragen afgevuurd. Daarbij viel op dat vele aandachtige 
luisteraars toch heel wat bedenkingen en vragen hebben 
bij deze Sportraad van de Toekomst!

Een handgreep uit de vele reacties:

- Vroeger (2000-2006) reeds veel van deze nieuwe ideeën aanwezig in de gemeentelijke en 
provinciale sportraden: waarom eerst afschaffen en nu terug invoeren?

- Waarom ook de kleiner clubs naar vorm van “professionalisme” duwen?

- Waar komt, staat, Panathlon hierbij in 2024? Vb. Sports meets Business                                                                                                           

Uiteindelijk was het alweer een zeer interessante en leerrijke avond met heel veel interactie en de 
“stille wenk” dat wij met Panathlon nog héél véél te doen hebben.

                    Luc Van Landschoot

�3                                        Nieuwsbrief Pantahlon International Brussel vzw



Jaargang 3; Nr. 1 3 februari 2018

PIB op bezoek bij het                                      
Vlaams Wushu Instituut 

Op 2 december 2017 hield het Vlaams Wushu Instituut (VWI) haar 4e clubkampioenschap in het 
Sportcentrum te Dendermonde. Het VWI zet de Panathlon waarden hoog in haar vaandel. Maurice 
De Smet, directeur Panathlon International Brussel, was een genodigde voor dit jeugd wushu 
kampioenschap en deelde, samen met de Schepen van sport, de medailles uit. Weerom een geslaagde 
editie voor de jonge krijgertjes die dankzij de steun van de Stad Dendermonde, Panathlon 
International Brussel, de sportraad, de Vlaamse Wushu Federatie en tal van VWI-vrijwilligers een 
mooie voormiddag hebben beleefd.

Patrick Van Campenhout

Voorzitter Vlaams Wushu Instituut
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Kalender 

08 februari
Directiecomité PIB (19u) 
-WZC Refuge, Coupure Links 
275, 9000 Gent- 

20 februari
PIB leden bijeenkomst (19u) 
-Serwir hotel, Koningin 
Astridlaan 57, 9100 Sint-
Niklaas- 

20 maart
Directiecomité PIB (19u) 
-WZC Refuge, Coupure Links 
257, 9000 Gent- 

10 april
PIB leden bijeenkomst (19u) 
-Serwir hotel, Koningin 
Astridlaan 57, 9100 Sint-
Niklaas- 

15 mei
Directiecomité PIB (19u) + 
Raad van Bestuur + 
Algemene vergadering 
-WZC Refuge, Coupure Links 
275, 9000 Gent- 

16 juni
PIB jaarlijkse uitstap 
-Sint Niklaas—

Werkten mee aan 
deze nieuwbrief 

Jos Vanlerberghe 
Luc Van Landschoot 

Tiene Van Landschoot 
Patrick Van Campenhout 

Patricia Lamberts 
Jelle Vlaeminck


