RING

Vrijdag 14 september 2012
ALM Berchem

RING

Filip Williotstraat
2600 Antwerpen
ALM

Met medewerking van :
E19 Brussel

h
2 a
e

Uitnodiging

f

a

4

de Grote Sportclubenquête.

x

Antwerpen CENTRUm

d

Presentatie van

3

7

c

9

De resultaten - 14 SEPTEMBER 2012
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De Grote Sportclubenquête. De cijfers. De feiten.

Ontdek de resultaten in première op vrijdag 14 september.

De Vlaamse overheid, Bloso, VSF en het Dynamo Project presenteren

Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport, Bloso, VSF en het Dynamo Project heten u van harte

de resultaten van de Grote Sportclubenquête.

welkom op de officiële voorstelling van de resultaten van de Grote Sportclubenquête op 14 september
in ALM Berchem, Filip Williotstraat, 2600 Antwerpen.

In het voorjaar van 2012 werd voor het eerst kwalitatief en
kwantitatief onderzocht tot welk type elke sportclub in Vlaanderen
behoort. Op basis van een typologie, ontwikkeld door de Universiteit
Gent, werd een vragenlijst rondgestuurd. Honderden clubs vulden
die in. Accommodatie, bestuur, trainers, sportpromotie, … alles
kwam aan bod.

Programma:
12u30 -13u30:

13u30 -16u00: - 	Toelichting bij de resultaten van de ‘Grote Sportclubenquête’ en de sportclubgegevens

c

- Voorstelling van de typologiemodellen en de resultaten van het onderzoek door Prof. Annick Willem
- Uitleg bij het verwerkingstool van de sporttypologieën door Pieter Hoof

- Algemene conclusies bij het onderzoek door Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport

overheid, Bloso, de Vlaamse sportfederaties, de sportdiensten en het

- Première filmpje ‘Vitaminen voor de Sportclubs’

Dynamo Project helpen om elk type club de juiste steun te geven.
waaruit het heel wat kan leren over zichzelf.

7

		 uit de ‘Sportdatabank Vlaanderen’ door mevrouw Carla Galle, Administrateur-generaal Bloso

De resultaten van de Grote Sportclubenquête zullen de Vlaamse

Bovendien krijgt elke deelnemende sportclub ook een rapport

Broodjeslunch

16u00:

Afsluitende receptie

Bevestig uw komst voor maandag 10 september op www.bloso.be/gse.
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