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Voorwoord
Sporten en sportbeleving nemen in onze samenleving een hele belangrijke
plaats in. In al haar mogelijke vormen – van topsport, naar breedtesport tot heel
vrijblijvend plezier maken – mobiliseert sport jong en oud in alle lagen van de
bevolking.
Maar… die grote aanwezigheid zorgt er uiteraard ook voor dat sport een reële
impact heeft op onze omgeving. Gaan we voor een gezonde sportmentaliteit,
dan houdt dat ook in dat we de omgeving waarin we sport beleven, gezond
moeten houden.
Duurzaam sporten hoeft bovendien niet altijd grote investeringen of ingewikkelde projecten te vragen. Als
het ecologisch bewustzijn leeft, kan elke sporter, sportclub of sportdienst op vele manieren het verschil
maken.
Deze brochure van Dynamo Project helpt sportclubs niet alleen met vele praktische tips over wat ze kunnen
doen, maar ondersteunt hen ook bij hoe je een milieubewuste visie in de clubwerking integreert en leden,
beheerders, ouders, supporters… meekrijgt in een ecosportieve dynamiek, waarin ‘Sporten doe je spoorloos’
een evidentie wordt!
Philippe Muyters
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
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Inleiding

Het speelveld
De sportwereld heeft net als andere maatschappelijke actoren een belangrijke rol in uitdagingen als
klimaatverandering, schaarse grondstoffen, energie- en watergebruik en de steeds verder afnemende
groene ruimte. Een ecosportieve sportclub neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op door
in de dagelijkse praktijk duurzaam en milieubewust te werken, teneinde haar ecologische voetafdruk te
verkleinen en sporten in een gezonde omgeving te verzekeren. Voorts zijn er belangrijke trends, eigen aan
de sportsector zelf, zoals de toenemende individualisering, anders-georganiseerde en lichtere vormen van
sport en bewegen (in de ruime zin), of het multifunctioneel gebruik van accommodaties en voorzieningen
voor sport, bewegen en recreatie.
Al deze factoren veranderen het speelveld en de spelregels voor hoe sport een duurzame en maatschappelijk
verantwoorde plaats in de samenleving kan innemen. Het maakt daarbij niet uit of het om individuele,
teamsport, topsport, amateursport of recreatieve sport gaat. Elke club, hoe klein of groot ook, kan haar
steentje bijdragen.

De belangrijkste impacten
Een sportclub laat in kleine en grote mate een ecologische voetafdruk na. De sportclub beheert en onderhoudt gebouwen en sportvelden, koopt en gebruikt materialen en producten, verbruikt energie en water,
consumeert voeding en drank, enz. Diverse studies tonen aan dat de belangrijkste ecologische impacten van
sport vooral te maken hebben met:
•
•
•
•
•
•
•

CO2-uitstoot door mobiliteit
energie en watergebruik
bodemvervuiling en bodemerosie
watervervuiling
afval en giftige stoffen
invloed op ecosystemen en landschappen
lawaai- en lichtvervuiling
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•
•
•
•
•
•

Directe vermindering van diverse milieu-impacten
Minder kosten door besparen op energie en water, minder en schoner afval, betere materialen
en producten die langer meegaan, gezondere voeding, enz
Meer nieuwe leden, o.a. generatie Y die duurzaamheid belangrijk vindt
Aantrekkelijker voor sponsors
Behoud van natuur en betere groenruimtes
Gezondere lucht om in te sporten

Inleiding

In deze brochure zijn de diverse impacten samengebracht in vijf thema’s waar de sportclub aan kan werken.
Namelijk: mobiliteit, afval, energie & water, eten & drinken en natuur.
De club kan haar ecologische voetafdruk verkleinen en het uitzetten van een ecosportief parcours levert de
club diverse voordelen op:

Project: Ecosportief, sporten doe je spoorloos!
Deze brochure “De ecosportieve sportclub” is een samenwerking van VSF/Dynamo Project en de
projectpartners van het tweejarige project Ecosportief, sporten doe je spoorloos!, Ecolife, het Vlaams
Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) en BOS+, met steun van de Vlaamse overheid.
De brochure is een instrument dat elk type sportclub alsook het lokaal sportbeleid wil ondersteunen
en begeleiden naar meer duurzaamheid.
In het kader van het project Ecosportief is een rapport “De sport van duurzaamheid” opgesteld.
Dit analyseert de duurzaamheidsimpacten van sport, beschrijft de internationale dynamieken en
instrumenten en schetst de trends bij sport en bewegen in Vlaanderen. Op basis van die analyse
werd een instrumentenmix voor de sport in Vlaanderen voorgesteld. De partners van Ecosportief
ontwikkelden die samen met sport-, milieu- en natuuractoren en deze worden in pilootprojecten
met diverse sportactoren doorheen Vlaanderen toegepast. De ecosportieve sportclub is één van die
instrumenten. Meer weten over de instrumenten en het project Ecosportief: www.ecosportief.be.
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Inleiding

Opzet van de brochure
De brochure stelt je in staat duurzaamheid in de dagelijkse werking van de sportclub in te voeren en de
belangrijkste milieu-uitdagingen van de (sport)activiteiten praktisch aan te pakken. Zodanig dat ook jouw
club een ecosportieve sportclub wordt.
De brochure geeft zowel aan wat je kunt doen als hoe je het kunt aanpakken.
Hoofdstuk 1 - Welke mogelijke acties bij de verschillende thema’s
Aan de hand van de vijf belangrijkste domeinen waar sporters en sportclubs effect op het milieu hebben
wordt aangegeven WAT je kunt doen. De vijf thema’s zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Mobiliteit
Afval
Energie en water
Eten en drinken
Natuur

Per thema krijg je concrete tips om verbeteringen aan te brengen. Elk thema is als volgt uitgewerkt:
•
•
•
•
•

Introductie - korte toelichting op de uitdagingen bij het thema.
Begin met en Een stap verder - tips over wat je concreet kunt doen.
Wist je dat…? - met een bijzonder weetje over het thema.
Inspiratie – links naar handige instrumenten en goede voorbeelden.
Meer weten – links naar organisaties, rapporten, instrumenten die je nog verder helpen.

Deze tips voor acties zijn een inspiratiebron voor wat je zoal bij elk thema kunt doen. Uiteraard kan elke club
nog andere acties bedenken die passen bij haar specifieke werking. De club gaat met die thema’s aan de slag
die, in functie van het type sport, het belangrijkst en meest urgent zijn voor de club. Hoe je met die acties
aan de slag kunt gaan lees je in hoofdstuk 2.
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Weten wat mogelijke acties zijn, zegt nog niet HOE je dat het beste aanpakt en duurzaamheid en acties in
het dagelijks beheer en werking kunt integreren. Ecosportiviteit is als een parcours uitzetten, dat samen met
diverse interne en externe spelers, de belanghebbenden, wordt aflegd. In dat proces zijn bestuur, dagelijkse
leiding, sporters, ouders, trainers, beheerders, toeschouwers en leveranciers belangrijk. Dit hoofdstuk toont
hoe je de acties onderdeel maakt van de dagelijkse clubwerking.
Zeg maar: Ecosportiviteit in het DNA van de club.

Inleiding

Hoofdstuk 2 - Hoe de acties in de clubwerking integreren

Dit hoofdstuk omvat vijf aspecten die antwoord geven op:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat zijn de belangrijkste en meest urgente milieu-uitdagingen voor onze club?
Welke acties zijn prioritair en met welke doelstellingen?
Wie kunnen we betrekken om het parcours af te leggen?
Hoe helpt een effectieve communicatie om op koers te blijven?
Hoe versterkt duurzaam aankopen de ecosportieve clubwerking?

Maatwerk voor elke club
De brochure is voor kleine en grote clubs. Net als in de sport zijn er verschillende prestatieniveaus en
ambities en geen enkele sportclub is gelijk of vertrekt vanaf hetzelfde punt.
Dit heeft onder andere te maken met:
•
•
•
•

de omvang van de sportclub (aantal leden en beschikbare menskracht)
het type sport en de gebruikte accommodatie; binnen- of buitensport, geen (vaste) accommodatie,
veel verschillende locaties, ...
de mate waarin de club al acties rond duurzaamheid onderneemt en dit ook deel uitmaakt van de
visie en het dagelijks beheer
de ecosportieve ambities van de club voor de toekomst

De praktijk leert dat elke maatschappelijke actor, dus ook een sportclub, specifieke uitdagingen kent en
eigen creatieve oplossingen vindt. Net als bij een uitgekiend trainingsprogramma is maatwerk de sleutel tot
succes. Deze brochure helpt je ecosportiviteit op maat van jouw club vorm te geven.
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Aan de slag met de thema’s

De ecosportieve sportclub

Aan de slag met de thema’s

Aan de slag met de thema’s

M

obiliteit

Introductie
Een groot deel van de sporters en toeschouwers verplaatst zich met de auto naar de sportactiviteiten en
sportlocaties. Gemotoriseerd vervoer is daarmee niet alleen verantwoordelijk voor CO2-uitstoot en luchtvervuiling, maar neemt ook plaats in (wegen, parkings) op de steeds schaarser wordende ruimte. Bovendien
veroorzaken verschillende typen van gemotoriseerd vervoer en gemotoriseerde sportmiddelen lawaaioverlast voor mens en fauna in natuur- en groengebieden. Dit zowel op het land, in het water als in de lucht.
Mobiliteit en ruimtegebruik zijn twee zijden van dezelfde medaille. Om gezond te kunnen (blijven) sporten is
groene en niet vervuilde ruimte noodzakelijk. Hoe meer sporters zich duurzaam verplaatsen des te
efficiënter het ruimtegebruik en hoe meer ruimte er overblijft voor groen waarin ook gezond, prettig en
veilig gesport kan worden.
Duurzame verplaatsingen binnen je club beginnen met het toepassen van het zogenaamde S.T.O.P. principe
en in deze volgorde:
•
•
•
•

Stappen
Trappen
Openbaar vervoer
Privaat vervoer

Kiezen voor duurzame mobiliteit betekent maatwerk en hangt ook af van het type sport dat beoefend wordt.
Zo spelen de locatie, de te overbruggen afstanden en frequenties, de hoeveelheid mee te nemen sportuitrusting, een team of individuele sport, enz. een rol bij het vinden van de beste oplossingen. Voor elke sportclub
bestaan er mogelijkheden en benut vooral ook de ideeën van de leden zelf. Zo betrek je hen ook actief bij het
vinden van alternatieven.
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•

Stimuleer je leden zoveel mogelijk te voet, per fiets of met het openbaar vervoer naar de accommodatie,
de training en wedstrijden te komen.

•

Indien toch met de auto, laat mensen carpoolen, bv. bij uitwedstrijden. Maak het mensen dan gemakkelijk. Zorg dat ze elkaars adressen hebben en orden die alvast naar buurt – ook handig voor de ouders die
verschillende kinderen brengen en halen.

•

Zorg dat mensen hun fiets veilig (liefst ook beschut) bij de sportaccommodatie kunnen stallen.
De brochure van de Provincie Vlaams Brabant, ‘Laat de fiets niet aan zijn slot over’, geeft nuttige tips.

•

Zijn de afstanden langer? Dan is ook een elektrische fiets een optie, net als de Blue Bike.

•

Bekijk of je als club een fietsvergoeding geeft, bv. voor de vaste medewerkers en vrijwilligers.

•

Communicatie: geef op je website, in het ledenblad, de nieuwsbrief aan wat mensen kunnen doen om
zich duurzaam te verplaatsen en geef de alternatieve routes aan.

Mobiliteit

Begin met

Een stap verder
Wil je met je sportclub duurzame mobiliteit consequent toepassen? Maak dan een mobiliteitsactieplan met
daarin duurzame alternatieven binnen de hele sportclubwerking, inclusief bij wedstrijden en sportevenementen. Het gaat er vooral om slimme mobiliteit te organiseren en duurzame oplossingen op maat van de
club te vinden. (zie ook Hoofdstuk 2 hoe je dat kan doen)
•

Begin met een analyse van wat er al gedaan wordt. Bekijk het type verplaatsingen in je club en de voorzieningen in en bij de sportinfrastructuur. Denk daarbij niet alleen aan je leden, ouders en toeschouwers, maar ook aan je leveranciers. Kies zoveel mogelijk voor leveranciers van dichtbij. Dat is zowel
beter voor het milieu (minder vervoerskilometers) als goed voor de lokale economie. En wie weet trek je
zo een lokale sponsor aan. (zie: Duurzaam aankopen, pagina 49)

•

Ga vervolgens na wat je wenst te verbeteren (welke doelstellingen bereiken) en maak een mobiliteitsactieplan. Hou de doelstellingen eenvoudig en duidelijk. Voorbeeld:
Binnen één jaar willen we dat 80% van de teams zich per fiets, te voet, met het openbaar
vervoer of carpoolend naar trainingen en thuiswedstrijden verplaatsen.
We plaatsen dit jaar een fietsenstalling.
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Mobiliteit

•

Maak een clubbeleid dat gedeeld autogebruik en de combinatie openbaar vervoer-fiets stimuleert.

Tip
Deelsystemen voor de auto en fiets:
•
Blue Bike: combinatie trein en fietshuur
•
Particulier autodelen
•
Cambio auto huren
•
Carpoolen
•
Cocar applicatie die bestuurders en passagiers koppelt
Neem de mobiliteits- en andere duurzaamheidsdoelstellingen in het clubreglement op.
•

Infrastructuur en locatiekeuze. Indien er nieuwe sportaccommodatie wordt aangelegd, zorg dan voor
een goede fietsenstalling. Hou bij de locatiekeuze rekening met goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Bekijk in de buurt of je gebruik kunt maken van de parking van andere lokale actoren
(bedrijf, school, cultuurcentrum,…).

•

Zichtbaarheid. Zorg voor duidelijke signalisatie in de buurt zodat sporters en bezoekers de sportclub
gemakkelijk kunnen vinden. Werk met de gemeente een bereikbaarheidsplan uit met de meest veilige
en duurzaam te gebruiken routes.

•

Evenementen. Organiseer je een wedstrijd, parcours, looproute enz. op een locatie buiten de stad of in
de natuur, dan is goede bereikbaarheid per alternatief vervoer het vertrekpunt. Ga dan na of je de route
best in een lus (met één vertrek- en aankomstpunt) of juist in een lineaire route van punt A naar punt B
plant. Indien lineair, kies de punten zo dat er mogelijkheden zijn met het openbaar vervoer te komen.
Zorg ook voor goede bewegwijzering ter plaatse en duidelijke informatie vooraf over de bereikbaarheid. Is het een evenement met veel toeschouwers? Maak vanaf het begin van de organisatie duurzame
mobiliteitskeuzes en sensibiliseer je publiek om voor duurzame mobiliteit te kiezen. Dat begint al met
het kiezen van de juiste locatie! Pas de Groeneventscan (zie verder) toe om je evenement zo duurzaam
mogelijk te organiseren.

•

Meten is weten. Ga na hoeveel procent van de mensen met de auto, fiets of openbaar vervoer naar
de club en de wedstrijden komt en wat de gemiddelde afstand van die verplaatsingen is. Bepaal de
mobiliteitsdoelstellingen en meet of die gehaald zijn. Een handige tool om de CO2-uitstoot te berekenen voor elk type verplaatsing vind je bij de campagne “Start tot S.T.O.P.”

•

Vrijwillige CO2-compensatie. Dit kan op verschillende manieren. Door bij te dragen aan een specifiek
compensatieprogramma of je steekt samen met de leden de handen uit de mouwen en gaat in samen-
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•

Communiceer duidelijk doelstellingen en acties van de club voor duurzame mobiliteit. Betrek leden en
anderen bij dat beleid en informeer hen. Gebruik website, nieuwsbrief, sociale media om mensen te
informeren over de vervoersalternatieven en geef concrete tips. Maak het leden gemakkelijk om voor
duurzame mobiliteit te kiezen. Geef op je website aan hoe mensen je club kunnen bereiken en doe dat
in deze volgorde: te voet en fiets, openbaar vervoer en vermeld als laatste optie de auto. Daarmee maak
je duidelijk dat de prioriteit naar duurzame mobiliteit gaat.

•

Zet een campagne op om je leden, ouders enz. te mobiliseren. Organiseer iets ludieks, bijvoorbeeld:
autovrije dagen op je club, een mobiliteitsquiz, laat mensen een filmpje maken, enz. Gebruik daarvoor
het logo en campagneslogan van Ecosportief, Sporten doe je spoorloos! Denk ook aan een jaarlijkse
wedstrijd en prijs. Beloon het beste team of sporter/ster voor zijn/haar inspanningen voor duurzame
mobiliteit. Zorg dat die prijs ook duurzaam is. (zie: Effectieve communicatie, pagina 45)

Mobiliteit

werking met een lokale natuurorganisatie bomen planten. Dit kan ook onderdeel van een campagne in
je club zijn of een jaarlijkse ledenactiviteit.

Wist je dat...
… steeds meer gemeenten, steden en provincies doelstellingen voor klimaatneutraliteit formuleren en daarvoor acties opzetten en ook de inzet van alle aanwezige bedrijven, organisaties en burgers vragen?!
Met het zogenaamde burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich voor de Europese en regionale
inspanningen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met minstens 20 procent terug te
dringen. Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en gemeenten die ondertekenen, in
Vlaanderen zijn dat er al meer dan de helft, moeten het ook naleven. Een sportclub die hieraan bijdraagt is
dus graag gezien!
Check bij je gemeente wat eventuele alternatieve vervoersopties zijn, zoals het delen van de parkeerruimte
en bespreek eventuele knelpunten, zoals het veilig kunnen fietsen naar de club (fietspaden, veilige kruisingen, enz.). Verder kan je club ook participeren in de gemeentelijke sportraad of mobiliteitsraad.

Inspiratie
■■

Campagne Start to S.T.O.P.: de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de
Verenigingen voor Verkeersveiligheid willen jonge sporters overtuigen om het S.T.O.P.-principe toe te
passen en zich veilig te verplaatsen van en naar de sportclub. Heel handig zijn de “S.T.O.P.- kaarten”.
Daarmee kan je van elk clublid het type verplaatsing bijhouden en het programma berekent automatisch de CO2-besparing en geeft punten. Zo kun je je leden op basis van objectieve gegevens vergelijken en ook belonen. Zie ook voor handige hulpdocumenten en verwijzingen naar andere organisaties
gespecialiseerd in duurzame mobiliteit.

17
De ecosportieve sportclub

Mobiliteit

■■

Campagne ‘Fietswijs!’: een sensibiliseringscampagne van o.a. de Wielerbond Vlaanderen en de Vlaamse
overheid, die de actieve fietser wil aansporen om milieuvriendelijk, veilig en hoffelijk te fietsen. Elke
sportclub of individu kan aan de campagne deelnemen.

■■

Sport en Verkeer: de VSF en de 85 sportfederaties zetten in op verkeersveiligheid in sportverenigingen.

■■

Fietscalculator: een online tool die direct berekent hoeveel calorieën je verbrandt door te fietsen,
hoeveel brandstof je bespaart en wat je fietsinspanning betekent voor het milieu.

■■

Doe met je club ook eens mee aan de week van de mobiliteit voor milieuvriendelijke verplaatsingen.
De website bevat links en voorbeelden van acties.

Meer weten
Je hoeft niet alles zelf te bedenken. Vraag hulp, zoek extra informatie of werk samen met gespecialiseerde
organisaties.
■■

Groeneventscan: dit gratis online instrument van OVAM helpt je duurzame keuzes te maken op alle
aspecten van de organisatie van een sportevenement, ook voor mobiliteit.

■■

Trage wegen: zoek je een mooie en veilige route om naar je club te stappen of te fietsen? Kijk bij het
netwerk van de trage wegen doorheen heel Vlaanderen. En misschien kun je hen ook nieuwe routes
tonen of een middag met je sporters helpen de paden te onderhouden.

■■

Fietsroutes en fietsnetwerken: plan online de beste fietsroute via fietsknooppunten en fietsnetwerken.

■■

Mobiel 21: deze beweging is een onafhankelijk centrum voor duurzame mobiliteit en geeft ook workshops en advies en heeft educatieve spellen voor kinderen.

■■

Mobiel Vlaanderen: de infowebsite van de Vlaamse overheid over mobiliteit, met veel informatie over
de verschillende verplaatsingsvormen en ook tools.
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Afval

A

fval

Introductie
We kunnen er niet meer naast kijken. De enorme plasticsoepen die in de oceanen drijven en waarvan de
fijne deeltjes in de magen van vogels en vissen komen (die daaraan kunnen sterven) en die zo ook opnieuw
in de voedselketen en ook in onze magen terecht komen. Afval waar we dus eigenlijk nooit van afraken. De
vele en vaak individuele verpakkingen van allerlei producten en voedingswaren alsook andere producten en
materialen die we gebruiken worden vroeg of laat afval; zelfs als we recycleren, omdat slechts een deel echt
herbruikbaar of biologisch afbreekbaar is.
De zogenaamde ladder van Lansink is voor afval wat S.T.O.P. is voor mobiliteit. Zeg maar de standaard voor
hoe we op een ecologische manier met afval moeten omgaan. Hoe hoger op de ladder hoe beter. De volgorde
is: preventie, dan hergebruik, recycleren, composteren, verbranden met energierecuperatie, verbranden en
storten.
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Afval

Het voorkomen en hergebruiken van afval staat bovenaan en komt eerst. Het storten staat helemaal beneden, dat is de laatste optie. Dit lijkt op het eerste zicht heel logisch, maar in de praktijk is het toepassen van
de principes van de ladder soms lastig en moeten we keuzes maken vanuit een dilemma. Denk maar aan de
composteerbare bekers bij evenementen, waar ook herbruikbare (afwasbare) bekers gebruikt kunnen worden, of een statiegeldsysteem tijdens het evenement, waardoor meermalig gebruik van die composteerbare
beker wordt verhoogd. De “juiste” keuze wordt ook bepaald door de omvang en frequentie van het gebruik,
als ook de veiligheid (buitenevenement).
Simpelweg betekent die ladder voor de sportclub: Reduce, Reuse en Recycle. Dus pas deze drie toe:
verminder, hergebruik en recycleer.

Begin met
•

Sorteer en scheid het afval binnen de club. Plaats gescheiden afvalbakken op logische plaatsen en
voorzie duidelijke en ludieke signalisatie (zodat iedereen weet wat te doen) en hou de plek en de bakken
goed schoon. Gebruik om de leden verder te sensibiliseren bestaande affiches. Gebruik ook de tips uit
de checklist “Afvalbeheer in een sportieve omgeving”. (zie www.ecosportief.be)

•

Reduce - verminder. Gebruik minder en schaf minder aan. Stel altijd eerst de vraag: hebben we dit echt
nodig? (zie: Duurzaam aankopen, pagina 49)

Tip
•
•

•

Gebruik in de kantine geen individuele verpakkingen voor suiker, melk of koekjes.
Beperk verpakkingen; kies voor grootverpakkingen en navulsystemen (voor
handzeep).

Reuse – hergebruik. Gebruik materialen slimmer en hergebruik ze. Ga ook na of je het materiaal nog op
een andere manier kunt gebruiken of toepassen of doe anderen er een plezier mee.

Tip
•
•
•

Maak de signalisatie in de club of voor een loopwedstrijd van verpakkingsmateriaal
of andere gebruikte materialen (“afval”).
Geef materialen weg aan een school in de buurt; de kinderen kunnen dat gebruiken bij hun lessen in repareren, pimpen en upcyclen!
Oude sportartikelen? Geef ze weg aan een sociaal project in de buurt.
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Recycle - recycleer: afval scheiden en sorteren en laten ophalen of naar een containerpark brengen.
Bekijk of iets nog gerepareerd kan worden en neem het mee naar een Repaircafé.

•

Vermijd het gebruik van gevaarlijke en giftige stoffen of materialen in bv. oliën, spoel- en schoonmaakmiddelen, lijmen en verven nodig voor het gebouw, bij de belijning van de velden of voor boten. Afval is
niet alleen wat in een zak past, maar ook wat door de afvoer wegvloeit of in de bodem sijpelt! Behalve
milieuschade, watervervuiling en bodemverontreiniging, leidt het in binnenruimtes ook tot slechte en
ongezonde lucht. Niet fijn om in te sporten, toch!

Afval

•

Een stap verder
•

Maak een afvalbeleid voor de club. Start een campagne met de slogan “Sporten doe je spoorloos!”
Betrek de leden en laat hen zelf met ideeën voor acties komen.

•

Met duurzaam aankopen kan je al veel afval vermijden en zorgen dat producten, verpakkingen en
materialen veilig afbreekbaar of herbruikbaar zijn. Pas bij aankoop consequent duurzaamheidscriteria
toe, bekijk de hele keten van een product en kies voor producten met een label. Duurzaamheidslabels
bestaan al voor vele producten van textielproducten, sportschoeisel, catering, verven tot hout en kunstgrasmatten.

•

Werk ook aan het gedrag van de clubleden. Om mensen mee te krijgen moeten ze ook weten waarom
het belangrijk is en moeten ze in staat zijn om het gewenste gedrag (bv. sorteren) te tonen. Hou eens
debat over afval binnen de club, doe een leuke quiz, stimuleer met humoristische infographics en
beloon gewenst gedrag, kies het meest propere team.

Wist je dat...
… de natuur helemaal geen afval kent?! Daar blijft alles in kringlopen, het “afval” van de één is weer voedsel
voor de ander, niets gaat verloren. De natuur produceert ook nog eens uitbundig. Denk maar aan de bloesems van een appelboom.
Met “Cradle to Cradle, remaking the way we make things” beschrijven chemicus Michael Braungart en
architect William McDonough de overgang van het huidige industriële systeem dat “neemt, maakt en
vervuilt” naar een wereld zonder afval, waar gebruik van natuurlijke energie centraal staat en producten
vanaf het begin gezond en veilig zijn voor mens en milieu.
C2C, van wieg tot wieg dus, heeft als doel mens en natuur in evenwicht te brengen. Er bestaan ook al heel
wat C2C gecertificeerde producten. Koop duurzame producten (producten met een label) en let op de hoeveelheid en soort verpakkingen!
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Afval
Inspiratie
■■

“Ten Afval”, bevat allerlei (buiten)spellen, speciaal gemaakt voor jeugdleiders van JNM, de Jeugdbond
voor Natuur en Milieu, om kinderen en jongeren vanaf 6 jaar bewuster met afval en materialen om te
leren gaan. Een speelse manier om de jonge leden van je club te sensibiliseren rond afval.
-

■■

“In de vuilbak” is een initiatief van OVAM, Fostplus en lokale overheden rond zwerfvuil. Gebruik de
handige affiches, die je kunt personaliseren voor de club en speel met je leden het spel “in de vuilbak”
via een app.

■■

Het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie geeft tips om afval te verminderen en hoe je
bewust kunt aankopen. -

■■

Sorteren op het werk is weliswaar voor bedrijven bedoeld, maar ook handig voor de sportclub. Het geeft
tips over hoe je PMD kunt sorteren, wat onder PMD wordt verstaan, welk soort afvalbakken er zijn en
hoe je de mensen daarbij betrekt.

■■

Ecohuis Antwerpen geeft vele tips voor burgers en scholen over hoe je afval kunt voorkomen en verminderen.

Meer weten
■■

Je gemeente of lokale intercommunale kan je helpen met een “eventpakket”, het ontlenen en plaatsen
van afvalbakken en met regels rond vuilafhaling.

■■

Voor echt grote evenementen, zoals een WK of een groot loopevent, kan je rechtstreeks bij Fostplus een
aanvraag indienen. Fostplus stelt afvalbakken dan gratis ter beschikking.Tevens hebben ze affiches en
nuttige informatie over het selecteren van afval.
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nergie en water

Introductie
Mogelijke energie-blackouts zijn ondertussen geen utopie meer en de wereldwijde waterschaarste is al
langer een realiteit. Ondertussen zetten veel lokale overheden in op klimaatneutraliteit en formuleren
concrete doelstellingen voor alle gebruikers om zuiniger met energie en water om te gaan. Behalve de zorg
om de effecten op het milieu te verminderen, zijn energie- en waterverbruik vaak ook flinke kostenposten
voor een sportclub. Alle reden dus om een tandje bij te steken en na te gaan waar er bezuinigd kan worden.
Energieverbruik in de sportclub zit vooral in verlichting (binnen en buiten), verwarming en ventilatiesystemen, maar ook in het gebruik van elektrische apparaten in keuken en kantine of van drankautomaten.

Energie en water

E

Om het energiegebruik terug te dringen pas je de “Trias Energetica” toe. Dat wil zeggen:
1.
2.
3.

Voorkom onnodig energieverbruik.
Gebruik duurzame energiebronnen.
Verhoog de efficiëntie van het gebruik van de fossiele energiebronnen.

Voor een sportclub maakt het natuurlijk verschil welk type accommodatie wordt gebruikt en of die al of niet
in eigen beheer is. Zo heeft niet elke sportclub de keuze voor duurzame energie zelf in de hand. Echter, een
sportclub kan vaak wel een aantal kleine technische ingrepen doen en zeker haar leden en gebruikers van de
accommodatie sensibiliseren.

Begin met
•

Eerste stap is niet verspillen! Doe het licht uit als je de ruimte niet meer gebruikt en laat de kraan niet
lopen als je ondertussen iets anders doet. Beschikt het clubhuis, de accommodatie nog niet over waterbesparende systemen of automatische lichtschakelaars, plaats dan zeker sensibiliserende informatie
bij die kranen en de lichtschakelaar om mensen eraan te herinneren niet te verspillen. Dit mag ook met
humor; op internet vind je leuke voorbeelden.
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Energie en water

•

Koop energiezuinige apparaten met een energielabel (A+++). Check bij de gemeente (milieudienst) voor
een mogelijke bijkomende premie op zo’n apparaat. Dat scheelt de clubkas!

•

Ga op jacht naar sluipverbruik. Zorg dat apparaten niet in stand-by blijven staan en schakel ook de
stekkerdozen en de printer uit (bij verlaten gebouw). Zorg dat een computer na +/- 10 minuten
niet-gebruik in de slaapstand schakelt.

•

Schakel de verlichting in de drankautomaat buiten de gebruiksuren met een tijdschakelaar uit of plaats
LED-verlichting. Een drankautomaat met verlichting (bv. vier T L-lampen in hangen) verbruikt dagelijks
zo’n 6 kWh, zonder verlichting is dit slechts 3 kWh. Dat levert een jaarlijkse besparing op 1.095 kWh, of
wel 200 euro (0,2 euro/kWh) en 0,3 ton CO2.

•

Zet de verwarming een graadje lager. Sporters hebben immers hun eigen verwarming al een graadje
hoger staan.

Een stap verder
•

Vervang oude T L-verlichting door energiezuinige LED-lampen.

•

Gezamenlijke aankoop van verlichting, verwarmingsinstallaties of energie. Werk samen met je
sportfederatie om met meerdere clubs (in de gemeente) tegelijk aan te kopen. Door het grotere
volume wordt het goedkoper.

•

Plaats minder frisdrankautomaten.

•

Aanpassingen aan het gebouw: isolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, enz.

•

Doe jaarlijks een actie of campagne binnen de club rond energie (en water) om aandacht te (blijven)
vragen voor dit thema. Koppel dit eventueel aan een gemeentelijke of Vlaamse actie rond energie.

•

Neem de meterstanden op. Dan kun je zien of je verbetert (of niet). Communiceer behaalde resultaten
naar je clubleden.

Wist je dat...
… de Vlaming gemiddeld negen minuten onder de douche staat?! Indien die daarvoor een spaardouchekop gebruikt (gemiddeld 7 liter per minuut) is dat 63 liter per douchebeurt en met een gewone douchekop
(gemiddeld 14 liter per minuut) is dat maar liefst 126 liter per douchebeurt. Zo bespaar je niet enkel op de
hoeveelheid water, maar ook op de hoeveelheid opgewarmd water. De Vlaming gebruikt gemiddeld 44 liter
water per dag voor douche en bad, dat is 36,7% van het totaal dagelijks watergebruik. Dat loopt enorm op als
men bedenkt dat mensen die gesport hebben vaak een tweede keer op een dag onder de douche staan.
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•

Installeer zo zuinig mogelijke spaardouchesystemen. Een spaardouchekop bespaart al gauw 40% à
50 % van het waterverbruik.

•

Gebruik voor de toiletten kleine spoelbakken met spaarknoppen (3/6 liter) en eventueel regenwater.
Er is genoeg keuze in de markt. Staan er kalksporen in het toilet? Dan kan je er zeker van zijn dat de bak
lekt. Repareer dan zo snel mogelijk, ontkalk of vervang de kapotte elementen.

•

Zijn er nog oude toiletspoelbakken? Plaats een steen of een gevulde fles in de bak, zo gebruik je minder
water per spoelbeurt.

•

Plaats waterbesparende kranen of een schuimstraalmondstuk (volumebegrenzer) op bestaande kranen.
Ook kan drukreductie op de waterleidingen een oplossing zijn (blijf wel boven de 3 bar).

•

Daarnaast is sensibilisering cruciaal om sporters bewuster met water om te laten gaan.

Tip
•

Plaats “zandlopers” aan de douchewanden, die de sporter in staat stellen de lengte
van de douchebeurt in het oog te houden, zo weet je of je echt korter doucht. Maak
daar een wedstrijd van onder de (jeugd)sporters (bv. per team) wie het snelste
klaar is.

•

Plaats sensibiliserende infographics in de doucheruimtes voor vermindering van
het waterverbruik, zowel voor douche, toilet, als de kraan.

•

Doe een watercampagne in de club en koppel dat aan de jaarlijkse wereldwaterdag, op 22 maart. Organiseer een debat, prijsvraag, doe een quiz, nodig een waterexpert uit of doe mee aan een gemeentelijke of Vlaamse actie rond water.

•

Zorg dat lekkende kranen en lopende toiletten zo snel mogelijk gerepareerd worden. Plaats duidelijk zichtbaar bij wie (met telefoonnummer) sporters problemen
kunnen melden en zorg dat het zo snel mogelijk wordt verholpen. Een lekkende
kraan gebruikt zo’n 4 liter water per uur of 35 m3 per jaar!

Energie en water

Zuiniger en slimmer met water omspringen levert veel op. Vermindering van waterverbruik kan zowel door
techniek als door gedrag:
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Energie en water

Inspiratie
■■

Off-On campagne van de federale overheid. Ook de sportclub kan meedoen aan de energiecampagne
en online vind je tips en gratis te gebruiken affiches (in drie talen) specifiek voor sportclubs.

■■

Infrastructuurscan sporthallen. Met deze scan kun je direct nagaan hoe het staat met het energieverbruik en de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot in je sporthal en zwembad. De scan geeft tevens aan waar
je specifiek verbeteringen kunt aanbrengen.

■■

Energievreters van de federale overheid. Met handige testjes kun je nagaan waar de energievreters
zitten.

■■

100 tips om energie te besparen, brochure van Leefmilieu Brussel.

■■

Waterverliescalculator, online tool om te berekenen wat een lekkende kraan kost.

Meer weten
■■

Topten, Belgische website met energiezuinige apparaten, verlichting en groene stroom.

■■

Fiche energiegebruik bevat concrete praktijkvoorbeelden van energievriendelijke maatregelen en
technische ingrepen in sportinfrastructuren.

■■

Handleiding interne milieuzorg van de Vlaamse overheid, departement LNE. Diverse steekkaarten en
vele tips rond energie, water, alsook afval en mobiliteit.

■■

Energiesparen van het Vlaams Energie Agentschap met alles over energie.
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ten en drinken

Introductie
Eten en drinken zijn dagelijkse kost, ook bij een sportclub. Bij voedsel gaat het zowel om diverse milieuaspecten als gezondheidseffecten. Mens sana in corpere sano - een gezonde geest in een gezond lichaam.
Een gezonde geest denkt ook aan de diverse impacten bij aanschaf en gebruik van etenswaren. Voedselproductie, zowel plantaardig als vlees en vis, kent heel wat ecologische en gezondheidseffecten, door onder
meer de gebruikte landbouw- en vismethoden, het gebruik van kunstmest en pesticiden, waterverbruik (bij
verbouw en verwerking), transport, productieproces (bewerkte en geraffineerde producten) en energie- en
materiaalgebruik (in productieproces en bij verpakkingen) en dan is er nog het afval.

Eten en drinken

E

Ons voedsel, van bodem tot bord, is verantwoordelijk voor 20% van de totale ecologische voetafdruk van
alle consumptiedomeinen (de rest komt van transport, alles rond leven en wonen en recreatie). Eén derde
van alle broeikasgassen komt van de landbouw, waarbij het gebruik van meststoffen, koelsystemen en de
veeteelt de grootste hap voor hun rekening nemen. En dan is daar nog de voedselverspilling. Ongeveer één
derde van al het geproduceerde voedsel wordt verspild. Weliswaar het merendeel bij productie en distributie, maar ook een groot deel bij de consument. Alle reden om zowel om gezondheidsredenen als voor het
verlagen van de ecologische impact gezonde keuzes te maken. Het goede nieuws is: er bestaan vele mogelijkheden.

Begin met
•

Net als bij de thema’s afval, energie en water is ook hier de eerste stap: voorkom verspilling. Ga na of
porties aangepast moeten worden (denk aan het verschil tussen kinderen en volwassenen, mannen
en vrouwen). Let op de houdbaarheidsdatum van producten (ook bij aanschaf) en zorg dat de aankoop
goed is afgestemd op de aantallen en het gebruiksmoment. Zorg dat binnen de club duidelijk is hoe het
beheer van de etenswaren (koelkast) is geregeld en dat ook vrijwilligers of ouders die meehelpen in de
kantine weten wat te doen.
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Eten en drinken

•

Pas de “duurzame voedselhand” toe en maak bij aankoop steeds de volgende vijf afwegingen:
1.
2.
3.
4.
5.

Vers (niet-geraffineerde producten)
Seizoensgebonden
Lokaal/regionaal verbouwd of geproduceerd
Biologisch (of uit andere vormen van duurzame landbouw)
Gelabeld (bv. Fairtrade of een ander milieulabel)

Komt een product van ver weg, zoals koffie, thee, chocolade, bananen, kies dan voor een gelabeld
product uit eerlijke handel of een ander label.
•

Gebruik zo min mogelijk verpakte etenswaren of individuele verpakkingen.

•

Water: laat sporters hun eigen drinkbekers meenemen, gebruik glazen flessen in plaats van (kleine)
plastic flesjes of blikjes en gebruik zoveel mogelijk kraantjeswater, ook in de kantine.

•

Gebruik afwasbaar servies (glazen, borden enz.). Kies bij een (groot) evenement voor kartonnen of
biodegradeerbare wegwerpbekers en werk eventueel met statiegeld.

•

Bied meer fruitsappen (van biologische landbouw) in plaats van frisdranken aan.

•

Let ook op de hoeveelheid en type verpakkingen en ga na of die biologisch afbreekbaar zijn.

Een stap verder
•

Worden er hapjes of maaltijden bereid in de sportkantine? Kies dan niet alleen voor de vijf afwegingen
van de duurzame voedselhand, maar serveer ook minder (rood) vlees en meer vegetarisch. Voorzie ook
fruit.

•

Kies altijd voor lokale leveranciers (boeren) die hun streek- en seizoensproducten aanbieden of voor
leveranciers die gelabelde producten kunnen leveren.

•

Voor grotere clubs; formuleer een aantal milieuclausules in de contracten met cateraars. Neem hierin
bijvoorbeeld op: het gebruik van herbruikbaar eetservies, alleen drankverpakkingen met statiegeld,
maximaal gebruik van grootverpakkingen en formuleer ook eisen inzake het gebruik van gelabelde
producten.

•

Maak een clubbeleid voor gezond sporten en informeer sporters en bezoekers over gezonde en milieuvriendelijke alternatieven en lekkere snacks en leg uit waarom je die keuzes maakt (milieu, gezondheid, eerlijke gemaakte producten, minder transportkilometers, enz.). Plaats minder of helemaal geen
drankenautomaten meer, die gebruiken bovendien veel stroom.
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Nog niet zoveel ervaring met lekkere biologische producten of vegetarische alternatieven? Doe een prijsvraag binnen de club. Er zijn zeker leden met toffe ideeën.
Of organiseer eens een kookworkshop op de club met hulp van experten als EVA en
Velt. (zie verder bij Inspiratie)

Wist je dat...
… onze voeding ook een watervoetafdruk heeft en dat 70% van het totale wereldwijde watergebruik te
wijten is aan de productie van landbouwgewassen (waartoe ook katoen)?! De watervoetafdruk is een maat
voor het watergebruik van een product over de hele productieketen. Dus zeg maar het verborgen waterverbruik. Voor het verbouwen van koffie, rijst, soja en tarwe is veel water nodig. Het maken van
geraffineerde suiker (suikerbiet) is ook heel waterintensief: 1000 liter water voor 1 kg suiker.

Eten en drinken

Tip

Hieronder nog een paar cijfers van bekende producten:
•
•

300 gram groenten is 60 tot 100 liter en 200 gram rundvlees is 3.960 liter!
1 tas thee is 35 liter, 1 tas koffie 176 liter en 1 colablikje 208 liter

Tip
Tips om de water- en ecologische voetafdruk van eten en drinken in de sportclub te
verlagen:
•
•
•
•
•

Pas de duurzame voedselhand toe.
Gebruik zo min mogelijk geraffineerde of bewerkte voedselproducten.
Drink vaker thee, kraantjeswater en fruitsappen.
Gebruik volle granen.
Gebruik minder vlees. En als je voor vlees kiest gebruik dan eerder gevogelte en
varken. Rundvlees heeft verreweg de grootste voetafdruk.
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Eten en drinken

Inspiratie
■■

Velt vzw is de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Je vindt er veel informatie over gezond en
natuurlijk eten en leven met vele tips, recepten, publicaties, links en ook lokale werkingen.

■■

EVA vzw wil zoveel mogelijk mensen verleiden om meer plantaardig te eten. Ze doet dat met degelijke
informatie, lekkere recepten, smakelijke activiteiten, kooklessen, workshops en diverse publicaties.

Meer weten
Enkele handige websites om wegwijs te worden in labelland en gelabelde producten te leren kennen:
■■

Max Havelaar België heeft een online tool om diverse voedingsproducten van eerlijke handel (Fairtrade)
en biologische landbouw te vinden en ook waar die verkocht worden.

■■

Oxfam Fair Trade geeft zowel voor particulieren als professionals (bv. voor de sportkantine) een
overzicht van de diverse producten (zowel food als non-food).

■■

Label info is een Vlaamse databank waarin je per productgroep kunt zoeken naar de bestaande en in
België gekende types ecologische labels. Tevens kun je voor elk label zien wat dat label inhoudt.
Let op: Er bestaan nog veel meer (eco)labels die niet noodzakelijk in België verkocht worden of hier
gekend zijn. Labels zijn er in vele soorten en maten en kunnen zowel sociale, milieu- als ethische
criteria bevatten. (zie: Duurzaam aankopen, pagina 49)
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Natuur

N

atuur

Introductie
Het positieve effect op onze gezondheid en ons welbevinden van buiten sporten en bewegen is al lang
bewezen. We voelen ons beter, komen tot rust, genieten van schoonheid, kunnen herbronnen en krijgen
meer energie. Bewegen in de natuur is zelfs een probaat middel tegen depressiviteit en burn-out. Dat
werkt natuurlijk het best als dat “buiten” ook echt groen is met schone lucht, water en bodem en voldoende
biologische diversiteit kent. Enerzijds zijn er sporten die gebruik maken van buitenaccommodatie in een
meer stedelijke context, zoals hockey, voetbal, rugby, golf of atletiek. Daarnaast zijn er ook heel wat sporten
die gebruik maken van groengebieden en de natuur. Denk maar aan diverse wielersporten, loopsporten,
klim- en bergsporten, watersporten, paardensport, oriënteringssporten en allerlei vormen van vlieg- en
luchtsporten.
We hebben er dus ook alle belang bij dat onze sport- en recreatiebehoeften samen gaan met een groene
en gezonde omgeving. Hier enkele belangrijke uitdagingen. Gebouwen, parkings en verharde wegen om
gebieden voor de recreant te ontsluiten versnipperen onze groenruimte. Voor veel diersoorten vormt dit een
onoverkomelijke hindernis. Ze raken steeds meer “gevangen” in een kleiner habitat, wat de soort kwetsbaar
maakt. Dieren registreren mensen niet enkel als ze worden opgeschrikt en op de vlucht slaan. Sporters en
recreanten zijn zich er niet altijd van bewust dat hun aanwezigheid bij dieren tot een permanente staat van
verhoogde alertheid leidt. Dit beïnvloedt paar- en broedgedrag en kost veel energie. Zeker wanneer men
zich “onvoorspelbaar” gedraagt (afwijken van paden, loslopende honden, lawaai, enz.) verhoogt dit de stress
van aanwezige soorten. Sporten in de natuur heeft ook invloed op de planten. Ook hier is het van belang
om afspraken en paden te respecteren. De bodemkwaliteit wordt eveneens sterk beïnvloed door het aantal
sporters en recreanten. Zo zijn vertrappelde zones veel gevoeliger voor erosie. Als je gaat fietsen of mountainbiken na een fikse regenbui, rij je al snel de paden stuk.
Er bestaan verschillende types groengebieden. Sommige terreinen zijn natuurgebied. Dit zijn erkende
natuurreservaten en zogenaamde Natura 2000 gebieden; een Europees netwerk van natuurgebieden met
specifieke bescherming en beheer. Van belang is te weten wie een gebied beheert of eigenaar is. Het Vlaams
Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt bezitten en beheren diverse terreinen, maar daarnaast zijn er ook
heel wat privaat eigendom. Als je een sportevenement of wedstrijd organiseert dien je je aan bepaalde regels
te houden.
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Natuur

Elke sporttak kent specifieke uitdagingen en het maakt verschil of het bv. om een watersport, vliegsport,
loopsport of bergsport gaat. Zo is het voor watersporten van belang duurzame verven voor de boten te gebruiken die het waterecosysteem niet verstoren en dient men een duidelijk beleid voor de afvoer van afval,
gebruikt water, oliën en reinigingsmiddelen te hebben.
Algemene principes voor sporten in de natuur:
•
•

Laat geen afval en etensresten achter. Ook al denk je dat etensresten toch wel verteren, voor veel diersoorten zijn die juist niet goed verteerbaar!
Vermijd onnodig lawaai en laat dieren zo veel mogelijk met rust. Terughoudendheid is geboden in het
broedseizoen. Natuurverenigingen kunnen je helpen met de juiste informatie over de broedtijden van
de aanwezige soorten.

Begin met
•

Sporten doe je spoorloos! Dus neemt iedereen zijn eigen afval terug mee naar huis.

Tip
•

Wil je eten en drinken meenemen? Zorg dan voor verse en geen (voor)verpakte
etenswaren en doe die in een bewaardoos. Neem een herbruikbare drinkbus mee.
Hoe minder verpakkingen hoe minder afval en hoe minder gewicht mee te nemen.

•

Op de fiets of aan het lopen? Neem een (katoenen) draagzakje mee waar je papiertjes enz. in kan stoppen en gooi die dan thuis in de vuilnisbak.

•

Laat geen biodegradeerbare verpakkingen achter. In tegenstelling tot wat het
woord doet vermoeden verteren deze vaak heel slecht en/of heel langzaam en al
helemaal niet als die in de open lucht rondzwerven.

•

Rokers (misschien niet de sporter zelf, maar wel de toeschouwers) nemen hun
eigen zakasbakje mee. Niet alleen vanwege het afval (filters zijn echte vervuilers
en hebben 2 tot 10 jaar nodig om te verteren), maar ook vanwege het brandgevaar.

•

Bloemen en planten worden niet geplukt of afgebroken. Zo kunnen ook diegenen na jou ervan genieten.

•

Blijf zoveel mogelijk op de aangegeven paden. Dit voorkomt vertrappen en erosie van de bodem op
kwetsbare plaatsen. Pas eventueel snelheid en remgedrag aan. Bijvoorbeeld: de wielen niet blokkeren
bij het fietsen en mountainbiken.
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Organiseer je een wedstrijd of evenement? Zorg dan voor goede signalisatie, zodat mensen weten waar
ze wel en niet kunnen bewegen. Bv. bij triatlonwedstrijden worden de wandelpaden voor de toeschouwers afgebakend met rood-wit lint. Informeer mensen vooraf over eventuele gevoeligheden ten aanzien
van de locatie. Plaats daar waar nodig afscheidingen of leg matten of loopplanken om vertrappeling te
vermijden. Let op dat je dit ook doet als je het terrein ontruimt na de wedstrijd of het evenement.

•

Breng signalisatie aan zonder spijkers, nietjes of andere nagels in bomen te slaan. Gebruik biologische
(afbreekbare) verf, karton, hout, garen enz. voor de signalisatie en maak tijdelijke bevestigingen die de
planten niet beschadigen. Maak de signalisatie zo dat je ze kunt hergebruiken. Na de wedstrijd verwijder je alle signalisatie.

•

Voor de vroege of late sporters geldt: wees dan voorzichtig en discreet,omdat veel dieren op die tijdstippen actief zijn bij hun voeder- en verzamelplaatsen. Een mooi moment om even bij stil te staan.

Natuur

•

Een stap verder
•

Gebruik de Vlaamse Groenevent scan om je sportevenement of -wedstrijd duurzaam te organiseren.
Deze evenementenscan helpt je bij verschillende categorieën: Ruimte, Energie, Mobiliteit, Catering,
Materiaal, Afval, Organisatie en Water en Natuur. Met ja-neevragen en praktische tips wordt het heel
wat makkelijker om een ‘Groene Vent’ streefdoel te halen. Denk daarbij ook eens aan CO2-compensatie, dat kan door een bijdrage aan een organisatie die dat toekent aan een project of je gaat met je leden
een boomplantactie doen.

•

Maak een afspraak met een natuurorganisatie (zie onder) om het (natuur)gebied waar de club sport
beter te leren kennen en beter te weten hoe je fijn kunt sporten en de natuur haar gang kunt laten gaan.

•

Organiseer met je leden een natuurdag. Zet een samenwerking op met een natuurorganisatie, eventueel ook samen met je sportfederatie, help met zwerfafval op te rapen, meld eventuele verstoringen of
problemen met flora of fauna, doe mee aan tellingen van diersoorten, enz. (zie ook: Inspiratie, pagina
35, en Effectieve communicatie, pagina 45)

•

Verplaats je consequent op een duurzame manier naar de natuurgebieden en gebruik alleen de aangegeven parkeerplaatsen. Maak gebruik van de Groene haltes, een samenwerking van Natuurpunt met
De Lijn en de NMBS voor goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

•

Specifiek voor watersporten: parkeer niet vlak aan de waterkant. De ecosystemen vlak bij het water
zijn zeer gevoelig. Ze bevatten vaak zeldzame dier- en plantensoorten en herbergen broedplaatsen van
vogels.
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Natuur

•

Net als lawaai, kan ook verlichting hinder veroorzaken. Vermijd bij buitensportaccommodatie lichtuitstraling naar de omgeving. LED-verlichting biedt hier heel wat voordelen:
•
•
•
•
•
•

Er is geen opstarttijd en kent een lagere piekbelasting (verbruikt minder stroom).
Je verlicht alleen dat gedeelte dat gebruikt wordt (minder strooilicht).
Je kunt de verlichting op een gewenst niveau instellen (dimmen).
De verlichting kan tussentijds uitgezet worden als het veld even niet gebruikt wordt.
Het is een prettige verlichting om bij te sporten (goede zichtbaarheid).
Je kunt 30-65% op de energiefactuur besparen en het kan eveneens op bestaande installaties
worden toegepast.

•

Beheer je een sportveld of buitenaccommodatie met groenruimtes? Gebruik dan geen pesticiden of
kunstmatige meststoffen, plant alleen inheemse soorten en respecteer de toepasselijke milieuwetgeving. Bekijk ook de handleiding ontwikkeld door de Vlaamse Milieu Maatschappij, voor een pesticidenarm beheer van sportterreinen. Zie www.zonderisgezonder.be.

•

Ben je een golfclub? Bekijk dan of je het milieulabel voor golfterreinen wilt halen.

•

Ben je een watersportclub? Doe inspiratie op bij het milieumanagementsysteem The Green Blue voor
watersportclubs of het The Gold Anchor Award Scheme voor
jachthavens.

Wist je dat...
… een kwart van alle diersoorten op aarde in de bodem leeft en dat bodemorganismen jaarlijks bv. bij een
oppervlak ter grootte van een voetbalveld, een biomassa produceren vergelijkbaar met het gewicht van
25 auto’s?! De bodem bestaat voor 90% uit paddenstoelen, bacteriën en algen en voor 10% uit minuscule
diertjes. Allen cruciaal voor de omzetting van organisch materiaal (bladeren, enz.) in mest- en voedingsstoffen voor de planten. Het duurt echter duizenden jaren voordat een goede bodem gevormd is. Deze groeit
slechts 0,1 mm per jaar aan; het is dus eigenlijk ook een niet-hernieuwbare grondstof. Bovendien slaat een
goede bodem CO2 op. De eerste 20 cm van de bodem kan gemakkelijk 30 ton koolstof per hectare bevatten;
heel belangrijk tegen de opwarming van de aarde. Zonder goede bodem geen diversiteit in plantengroei en
dus ook geen voedsel voor mens en dier of grondstoffen voor huisvesting, kleding en brandstof. Veelvuldig
en intensief contact door betreding of door wielen kan bodem en planten beschadigen en verdichten en leidt
tot erosie. Het regenwater kan niet meer door de wortels van planten worden vastgehouden. Samen met de
steeds vaker voorkomende intense regenval, een effect van klimaatverandering, dat we nu al ondervinden,
leidt deze erosie ook tot overstromingen. Een goede bodem is dus van levensbelang.
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■■

Le sac Green Trek: in Frankrijk hebben ze in het kader van ecotoerisme een speciaal ecologisch draagzakje gemaakt dat gratis aan sporters/wandelaars wordt verstrekt om afval uit de natuur op te rapen.

■■

Suric@te, signaler un problème: een probleem in de natuur geconstateerd? Opgezet door het netwerk
Eco-Veille en FFRandonnée kun je via je smartphone of de speciale website een probleem doorgeven.

■■

Milieulabel voor golfterreinen: met een erkend internationaal label zet de golfsport stappen naar
duurzaam beheer van golfterreinen. Doe je licht bij hen op.

■■

Natuur in je buurt: een project van het Agentschap Natuur & Bos geeft veel inspiratie over wat je zoal
kunt doen in de natuur in je buurt.

■■

Cash in Trash out Events: doe met je club mee aan allerlei milieuacties (bv. afval opruimen, invasieve
planten weghalen, trails bouwen) via het platform van de internationale “Geocaching” gemeenschap.

Natuur

Inspiratie

Meer weten
■■

Guide des bonnes pratiques sportives, profitons de la nature dans le plus grand respect: een Franse gids
van het lokaal olympisch comité van Isère en “Réseau Education Nature Environnement”. Deze handige
gids geeft per type buitensport (21 in totaal) specifieke tips over hoe om te gaan met de natuur.

■■

Natursportinfo: deze Duitse website van het Ministerie van Natuurbescherming is helemaal gewijd
aan tips en oplossingen voor sporten in de natuur. Diverse land-, water-, lucht- en wintersporten en
hun natuurbiotoop worden belicht. Via de links naar de diverse sportfederaties kun je meer leren over
specifieke acties binnen een sporttak.

■■

De belangrijkste Vlaamse organisaties die rond natuur werken en waar je veel informatie kunt vinden
over bescherming en beheer van natuur(gebieden): Natuurpunt, BOS+, Vlaams Agentschap Natuur en
Bos.

■■

Over het belang van de bodem, zie deze publieksbrochure van de EU: Hard surfaces, hidden costs,
searching for alternatives to land take and soil sealing (2013).

35
De ecosportieve sportclub

HOOFDSTUK

2

Integreer ecosportiviteit
in de club

Integreer ecosportiviteit in de club

Integreer ecosportiviteit in de club

B

epaal de belangrijke milieuuitdagingen van de club

Voordat je met concrete acties aan de slag gaat om de milieu-impacten te verbeteren, moet je eerst weten
waar, voor jouw type sport en club, de grootste milieu-impacten zitten. Met andere woorden: wat zijn de
uitdagingen voor je club?
Zet de vijf thema’s en de belangrijkste activiteiten binnen de club in excel (zie voorbeeldschema). Elke club
voert vanuit haar sport allerlei activiteiten uit. De soort activiteiten van de club hangen af van het type sport
(een badmintonclub kent andere milieu-impacten dan een klim- en bergsportclub) en het type accommodatie (binnen of buiten, met of zonder gebouwen of terreinen, huur of eigendom).
De belangrijkste activiteiten die bij elke sportclub voorkomen zijn:
•
•
•
•
•
•

trainingen en wedstrijden (verplaatsingen, sportspullen)
administratie (kantoormaterialen, energieverbruik, promotiematerialen)
aankopen (sportmaterialen, apparaten, eten en drinken, schoonmaakmiddelen)
beheer en onderhoud (machines, sportvelden, sporthal)
kantine/cafetaria (voeding, dranken, apparaten)
…. (vul zelf aan met andere indien van toepassing)

Ga nu per type activiteit en per thema na waar de mogelijke milieu-impacten zitten. Je zult merken dat je
snel per activiteit en thema de mogelijke milieu-impacten kunt identificeren. Doe die oefening samen met
mensen uit de club. Zo voorkom je blinde vlekken.
Voorbeeld van een kano- of roeiclub: als buitensport is o.a. ook het thema natuur een aandachtspunt bij de
diverse sport- en clubactiviteiten, zoals bij:
•
•

training en wedstrijden - thema natuur: mogelijke beschadiging van de oevers (vertrappelen
bodem), het tijdstip van roeien (periode) i.v.m. het broedseizoen.
onderhoud - thema afval: het risico dat bij schoonmaak en onderhoud van de boten (niet-ecologische) schoonmaakmiddelen en verven direct in de bodem of het water terechtkomen en die
vervuilen.
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Mobiliteit

Afval

Natuur

Energie en
water

Eten en drinken

Onderhoud

geen

afvalwater
van reiniging
(schoonmaakproducten),
verpakkingen
(verven,...)

oevers en
water

schuurmachines

geen

Kantine

geen

verpakkingen,
plastic flesjes,
etensresten

geen (wel
indirecte
vervuiling)

koelkast,
drankautomaat, verlichting (ook in
hangar voor de
boten)

voorverpakte
snacks,
suikerhoudende
dranken

Administratie

geen

papier (printen), marketingmateriaal,
kantoorbenodigdheden

geen (wel
indirect)

computers,
printer,
verlichting,
verwarming

geen

Trainingen en
wedstrijden

verplaatsingen
met auto’s

plastic waterflesjes, tape,
materialen voor
markering

oevers en
water (broedseizoen)

geen

plastic
waterflesjes

Bepaal de belangrijke milieuuitdagingen in de club

Voorbeeldschema milieu-impacten kano/roeiclub

...

39
De ecosportieve sportclub

Bepaal de prioritaire acties en
concrete doelstellingen

B

epaal de prioritaire acties en
concrete doelstellingen

Aangezien niet alle milieu-impacten even groot en belangrijk zijn bepaal je nu welke echt moeten worden
aangepakt. Hoe beoordeel je dat? Hiervoor kun je volgende criteria gebruiken:
•
•
•

de omvang of de ernst van de impact van je activiteit op het milieu
een grote bezorgdheid van (externe) belanghebbenden
specifieke verwachtingen vanuit de samenleving of nieuwe kennis

Let op! Een impact kan zowel negatief (bv. hoog energie- en waterverbruik of veel afval) als positief zijn (bv.
al energiezuinige verlichting aangebracht, sporters komen met fiets/openbaar vervoer naar de training). Dit
is van belang, omdat de club juist de negatieve impacten wil verminderen (bv. geen plastic bekers meer in de
kantine, spaarknoppen in het toilet) en de positieve wil versterken (bv. duurzame mobiliteit bij toernooien/
wedstrijden of sporters sensibiliseren minder lang te douchen).
Gebruik het voorgaande schema en geef aan hoe groot de impact is, d.m.v. een kleur (rood, geel, groen) of
lijst ze eventueel in een nieuw tabblad op en geef ze een score H (hoog), M (midden), L (laag). Ook kun je met
plus/min (+, -) aangeven of het een positieve of negatieve impact betreft.
Nu je de grootste impacten kent, kun je bepalen welke prioritair zijn om actie op te ondernemen. Aangezien
je niet alles kunt doen moet je keuzes maken. Een club die haar verantwoordelijkheid neemt doet eerst iets
aan de grootste negatieve impacten. Gebruik volgende afwegingen om te prioriseren:
•

Door verbruiksgegevens over bv. energie, water, afval. Geen gegevens? Gebruik gezond verstand en de
aanwezige kennis binnen de club.

•

Vraag eventueel anderen buiten de club wat zij belangrijke impacten vinden. Dan weet je meteen waar
je als club rekening mee moet houden. Zo kan een natuurorganisatie een klimsportclub helpen de
prioritaire impacten op de bergwanden te identificeren en concrete oplossingen aanreiken.
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Kies ook een “quick win”. Ook al gaat het misschien niet om een grote impact. Een
impact, die je door een makkelijke en leuke actie (vergeet de “fun-factor” niet!) en met
weinig middelen snel kunt verbeteren heeft voordelen. Het mobiliseert de leden en zet
ecosportiviteit meteen op de agenda van de club.

Nu is het moment om concrete verbeteracties te formuleren. In hoofdstuk 1 staan al veel ideeën en acties,
maar betrek zeker ook de leden, want dit vergroot het draagvlak en je krijgt gewoon betere oplossingen. Je
kunt hiervoor bv. een ideeënwedstrijd organiseren.
Verzamel de acties. Ook hier moet je keuzes maken. Maak daarbij volgende afwegingen:
•
•
•
•

Benodigde middelen. Bekijk wat een eventuele ingreep, een verbetering kost. Is een investering nodig
of kan het op een andere manier worden opgelost?
Termijn. Ga na hoeveel tijd nodig is om de verbetering te realiseren. Kan het snel of vraagt het langer en
ga ook na wie de actie kan uitvoeren.
Draagvlak. Ga na bij welke acties je de leden gemakkelijker kunt mobiliseren en waar grotere bereidheid is om dat aan te pakken. Dit is van groot belang om mensen mee te krijgen in de verandering en
hen zelf actief daaraan te laten bijdragen.
Samenwerking. Kan de club dit zelf of vraagt de actie samenwerking met anderen? Bv. met de gemeente of de sportfederatie. Ook de mate van complexiteit van de oplossing speelt een rol. Beide zijn van
invloed op de benodigde tijd en inzet van middelen.

Lijst de gekozen acties op en geef per actie aan:
•
•
•
•

welk resultaat gehaald moet worden, dus wat de doelstelling van de actie is
wat de actie concreet inhoudt
wie dat gaat(n) uitvoeren
en tegen wanneer

Communiceer de prioriteiten, doelstellingen en gekozen acties binnen de club. De leden moeten goed op de
hoogte zijn en kunnen zo ook beter betrokken worden.

Bepaal de prioritaire acties en
concrete doelstellingen

Tip
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Betrek interne en externe belanghebbenden bij het parcours

Tip

B

•

Neem niet te veel hooi op de vork. Weeg af wat haalbaar is en past bij de ambities
van de club. Beter drie à vier duidelijke acties (met doelstellingen), die de club op
ecosportieve koers zetten, dan te veel acties waardoor je de finish niet eens in zicht
krijgt!

•

Formuleer doelstellingen en acties zo concreet mogelijk. Dit vergemakkelijkt het
meten, namelijk om te weten of je op koers zit en resultaten met die actie behaalt.
Tevens kun je dan in duidelijke taal over het ecosportieve parcours communiceren
naar leden, leveranciers, sponsors, enz.

etrek interne en externe belanghebbenden bij het parcours

Een ecosportief parcours leg je samen af met belanghebbenden of stakeholders. Elke club heeft te maken
met leden, medewerkers, trainers, zaalwachters, sponsors, ouders, leveranciers, supporters, buurtbewoners, gemeente(diensten), sportfederatie, enz. Het betrekken van stakeholders levert de club meer (intern)
draagvlak op en meer kennis over de impacten van de dagelijkse werking op de omgeving. Bovendien helpen
stakeholders de club om verbeteringen te realiseren en zijn ze een graadmeter voor thema’s die in de nabije
toekomst op de club en haar voortbestaan afkomen.
•

Breng de belangrijkste stakeholders in kaart. Doe dit op basis van volgende criteria:
•
•
•

•

Het belang (de mate van legitimiteit) van die stakeholder voor je club. M.a.w. in welke mate dien je
rekening te houden met diens mening, belangen en bezorgdheden.
De mate van invloed die een stakeholder heeft op je club. M.a.w. hoe sterk/machtig is die actor?
Financiële afhankelijkheid kan een belangrijke invloedfactor zijn.
De mogelijke bijdrage. Welk type input (geld, kennis, materialen) kan die stakeholder leveren. Dit
is ook van belang om te weten hoe je die kunt betrekken.

Plaats stakeholders en criteria in een schema en geef elke stakeholder een score (hoog, middel, laag) op
de criteria. Die met de hoogste scores zijn belangrijk.
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stakeholder

belang

invloed

bijdrage

leden

h

h

deelname aan acties,
(doelstellingen realiseren)

ouders

m

m

carpoolen, fietsen stimuleren

terreinbeheerder

h

l

technische kennis, kent de
plekken met zwerfafval

gemeente

h

h

geld, accommodatie

leveranciers

l

l

duurzame producten

natuurvereniging

h

l

kennis over broedseizoen,
omgaan met beplanting

andere

Interne stakeholders betrekken
Betrek interne stakeholders actief in het hele ecosportieve proces. Zij vormen immers het hart van de club
en zijn degenen die ecosportiviteit dragen en uitvoeren. Koppel idee en actie aan elkaar en zoek ludieke
manieren om input te vragen.
•
•
•
•
•

Organiseer een wedstrijd tussen teams, laat de leden enkele beste oplossingen kiezen of reik een prijs
uit voor beste idee of uitvoering.
Plaats een ideeënbus (in clubhuis of op website), organiseer een brainstormmoment over duurzame
ideeën of vraag elk team bijvoorbeeld drie prioritaire thema’s te identificeren met drie concrete oplossingen. Belangrijk: gebruik de ideeën ook!
Ga na wie in de club kennis over een thema heeft of goede voorbeelden van andere clubs kent.
Kies jaarlijks enkele leden die klankbord zijn voor anderen, zeg maar een ecosportieve coach. Maak hier
een roulerend systeem van. Zo krijgen meer mensen ervaring met ecosportiviteit.
Informeer de leden, ouders, trainers regelmatig over resultaten van acties of ecosportieve nieuwtjes via
nieuwsbrief, Facebook, website, enz.

Betrek interne en externe belanghebbenden bij het parcours

Voorbeeld stakeholderanalyse-schema
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Betrek interne en externe belanghebbenden bij het parcours

Externe stakeholders betrekken
Ook leveranciers, gemeente(lijke diensten), sponsors, buurtbewoners, lokale natuurvereniging, sportfederatie, enz. kunnen de club ondersteunen haar ecosportieve doelstellingen te realiseren. Het betrekken van
externe stakeholders kan op volgende manieren:
•
•
•

Bevraag in een 1 op 1 gesprek enkele van de belangrijke stakeholders. Dat kan heel informeel,
combineer het eventueel met een andere afspraak die al met die stakeholder gepland staat.
Eventueel kan dit telefonisch gedaan worden.
Nodig enkele stakeholders uit en bespreek gezamenlijk een aantal thema’s. Zorg dat de clubleden die
direct betrokken zijn bij het ecosportieve parcours aanwezig zijn. Dit versterkt de uitwisseling.
Structureer het gesprek aan de hand van een aantal vragen:
•
Wat zijn volgens jullie de belangrijkste impacten van onze sport op het milieu, water, enz.?
•
Hoe kunnen we de negatieve impacten verminderen en de positieve verbeteren?
•
Kunnen jullie ons hierbij helpen? Zo ja, hoe dan? Zo nee, welke (andere) oplossingen zien jullie?

Noteer de gegeven input en stuur dat aan de betrokkenen voor aanvullingen. Dit is een goede check of de
informatie goed verwerkt is en of gemaakte afspraken helder zijn.

Tip
•

Ook stakeholders kunnen tegenstrijdige belangen en verschillende verwachtingen en meningen hebben. Dat is een verrijking en helpt de club de verschillende
uitdagingen beter te begrijpen.

•

Wees duidelijk naar stakeholders wat je van hen verwacht in zo’n gesprek. Mogen
ze tips geven, kunnen ze het beleid mee vormgeven of worden ze in het verdere
traject betrokken?
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ffectieve communicatie om
op koers te blijven

Communicatie is onlosmakelijk met het ecosportieve parcours verbonden en kan op diverse manieren bijdragen aan de successen. Frequente en gerichte communicatie over de duurzame inzet van leden en medewerkers in de sportclub werkt heel motiverend en vergroot het draagvlak. Tevens wordt het ecosportieve verhaal
zichtbaar en blijft het levendig in de club. Communicatie is daarbij meer dan alleen tips geven.
Een effectieve communicatie:
•
•
•
•
•
•
•

stimuleert leden duurzaamheid in de praktijk te brengen
betrekt interne en externe stakeholders direct bij het ecosportieve parcours
versterkt de bewustwording en vergroot de kennis
sensibiliseert over milieu-impacten van het eigen handelen
nodigt uit tot actie
vergroot de geloofwaardigheid van de club
en maakt de club aantrekkelijk voor nieuwe leden en sponsors

Hieronder de diverse manieren om effectief te communiceren, en dat liefst ook met duurzame
communicatiemiddelen en -kanalen. Kies welke voor jouw club het beste effect kunnen hebben.

Informeren en sensibiliseren
Betrokkenen dienen op de hoogte te zijn van de doelstellingen, acties en behaalde resultaten van het ecosportieve traject binnen de club. De club deelt de voortgang en behaalde resultaten met mensen van binnen
en buiten de club. Communiceren is behalve informeren tegelijk ook sensibiliseren.
•

Zoek een gepast moment of middel om de behaalde successen te delen. Bespreek de resultaten op de
algemene vergadering van de club, neem het op in het jaarverslag en vertel erover in een speciale
rubriek op de website. En zet de goede voorbeelden in het zonnetje.

•

Stel je voor als een lerende organisatie die ervaring opdoet. Vertel dus niet alleen wat goed gaat, wees
open over wat nog beter kan en waar bijstelling nodig is. Vraag anderen om raad of hulp bij de oplossingen.

Effectieve communicatie om
op koers te blijven

E
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•

Werk met dagelijkse signalen via infographics en humoristische informatie op de locatie (sporthal/veld,
douches, kantine, enz.), website en Facebook om mensen aan te zetten tot het gewenste gedrag.
Bv. plaats stickers op de lichtknoppen of in de toiletten om mensen eraan te herinneren dat ze het licht
uitdoen (als dat niet automatisch gaat), de spaarknop op het toilet gebruiken, de printer en computers
bij vertrek uitzetten, enz. Herhaling is belangrijk, zodat nieuwe gewoontes automatismen kunnen
worden.

Engageren
Informeren alleen is niet genoeg om je leden en medewerkers mee te krijgen in duurzame acties. Mensen
willen ook actief betrokken worden en zich deel van het verhaal voelen.
Dit werkt goed met opvallende acties:
•

Formuleer een aantal ecosportieve principes en zet die bijvoorbeeld in een clubcharter.
Bijvoorbeeld: We respecteren de natuur en groenruimtes. En noem daarbij concrete acties, zoals:
•
We laten geen afval in de natuur achter.
•
We signaleren eventuele problemen bij de terreinbeheerder.
•
We gebruiken ecologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.

•

Nodig leden uit actief deel te nemen aan het ecosportieve parcours. Plaats een ideeënbus (kantine,
website). Gebruik de ideeën en laat ook weten waarom iets niet gekozen wordt.

•

Zet een campagne “Sporten doe je spoorloos” binnen de club op. Hierin kun je aan diverse thema’s
werken. Een jaar lang ontwikkelt de club dan met de leden allerlei acties die bijdragen aan Ecosportief,
sporten doe je spoorloos! Koppel dat ook aan een duurzaam georganiseerd groot toernooi of sportwedstrijd. Betrek de leden bij hoe je dat zichtbaar gaat maken.

•

Schrijf een prijsvraag/wedstrijd uit in de club rond een duurzaamheidsthema (mobiliteit, afval, watergebruik, …). Laat leden de beste ideeën en oplossingen kiezen of beloon de meest duurzame actie. Zoek
naar leuke manieren van communiceren, o.a. via sociale media. De jongsten in de club kunnen hier
goed mee uit de voeten. Gebruik hun kennis en kunde.

•

Organiseer een dag/week of sportweekend rond een thema waar de club aan werkt of sluit aan bij
bestaande events, zoals: wereld waterdag, de Fairtradeweek, de mobiliteitsweek, enz.

•

Beloon goed gedrag. Ben je een fietsclub? Geef dan bv. een ecologisch schoonmaakmiddel voor de fiets,
geef korting op entree, lidmaatschap of een aanschaf, geef een gratis fietsreparatie bij de lokale fietsenmaker, een ecosportief clubshirt (met het ecosportief logo), enz.
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Het goede voorbeeld tonen inspireert mensen, en communicatie die op de juiste plaatsen en momenten
wordt gevoerd zorgt voor continuïteit in de acties en het ecosportieve verhaal.
•

Walk the talk and talk the walk. Met andere woorden: Doe wat je zegt en zeg wat je doet! Communiceer in het jaarverslag, de nieuwsbrief, op de website over het beleid en wat de club concreet doet aan
ecosportieve acties en hoever het daarmee staat. Daarmee inspireer je ook anderen. Laat iedereen de
resultaten weten. Ook als minder zichtbare zaken zijn gerealiseerd, zoals nieuwe energiezuinige
verlichting, zonnepanelen, spaarknoppen, enz.

•

Stel een ecosportieve ambassadeur in je club aan of kies een ecosportief team van het jaar. Zo geef je
duurzaamheid een gezicht en beloon je diegenen die het goede voorbeeld geven. Ze brengen in direct
persoonlijk contact kennis over en dragen ecosportiviteit mee uit.

•

Deel en vergroot de kennis binnen de club. Heeft iemand iets geleerd of ontdekt over duurzaamheid,
laat die daarover vertellen. Maak een wist je dat?-rubriek op de website of het prikbord.

Samenwerken
Duurzaamheid is een materie met vele facetten en je kunt niet alles zelf (weten). Samenwerken wordt
steeds belangrijker. Op p. 43-44 is beschreven hoe je interne en externe stakeholders bij het ecosportieve
parcours van de club kunt betrekken. Uit die dialoog kan ook een langdurige samenwerking ontstaan. Dat is
een win-win voor alle partijen. Het is een goede manier om kennis te vergroten, betere oplossingen samen
uit te werken, een groter draagvlak (bij leden, ouders, buurt) te verkrijgen én kosten te besparen. Overweeg
volgende vormen van samenwerking:
•

Intergemeentelijke samenwerking met andere (sport)clubs of organisaties. Werk met meerdere clubs
binnen je gemeente samen rond thema’s die hoog op de agenda staan voor de clubs. Zoals: mobiliteitsplan, goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, afvalbeheer. Samen leg je meer gewicht in de
schaal om gewenste veranderingen te realiseren. Denk ook aan uitwisseling van materialen op lokaal
niveau of gezamenlijke aankoop van sportmaterialen.

•

Samenwerking met een milieu- of natuurorganisatie. Afhankelijk van een prioritair en/of nieuw thema
in de club, zoals sporten in een natuurgebied, kan de club een samenwerking opzetten met een
natuurorganisatie. Bv. een jaarlijkse ledendag (wandeling met gids, meewerken op het terrein, cursus),
een boomplantactie, enz. In Vlaanderen heb je de keuze uit: BOS+, Natuurpunt, JNM (specifiek voor
jongeren) en CVN.
In Wallonië kun je terecht bij Natagora (de evenknie van Natuurpunt) of de CRIE (Les Centres régionaux d’initiation à l’environnement).

Effectieve communicatie om
op koers te blijven

Inspireren en continuïteit brengen
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•

Zet een lerend netwerk op binnen je eigen sportfederatie en/of in samenwerking met de VSF. Meerdere
clubs die een ecosportieve sportclub willen worden delen kennis en leren van elkaar. Zo ontwikkel je
samen nieuwe inzichten, vind je innovatieve oplossingen en nieuwe werkwijzen. Dit kan zowel door
samen te komen als door een online platform van uitwisseling te creëren.

•

Samenwerken voor schaalvergroting en kostenbesparing. Schaal is soms cruciaal. Zo kunnen clubs de
aankoop van grote en kostbaardere investeringen of innovatieve technieken veel efficiënter en goedkoper samen doen. Denk maar aan energie, LED-verlichting, kunstgras, enz. Pak dit met je gemeente of
sportfederatie op. Voorbeeld: collectieve aankoop van energie door sportclubs in Nederland, opgericht
door sportbestuurders met 3000 deelnemers.

•

Samenwerken met een bedrijf in de buurt. Een bedrijf dat een terrein beschikbaar heeft en dat open
wil stellen voor de buurt voor sportactiviteiten of haar personeel wil laten sporten bij de lokale club. De
samenwerking kan gaan over financiële ondersteuning, gedeeld ruimtegebruik of infrastructuur, materialen, kennis, enz. Tip: Bekijk hoe het met de duurzaamheid in dat bedrijf staat; het moet wel passen bij
de ecosportieve koers van de club. Voorkom dat je volledig (financieel) afhankelijk van één bedrijf wordt.

•

Jaarlijks terugkerende actie voor een organisatie. De ecosportieve sportclub kan haar maatschappelijke
betrokkenheid tonen door een engagement aan te gaan. Bv. een jaarlijkse opruimactie in de buurt,
een boomplantdag of een langetermijnsamenwerking met een natuur- of milieuorganisatie of ook een
organisatie met een sociaal doel.

Duurzame communicatiemiddelen en -kanalen
Behalve de verschillende manieren van communicatie is het ook van belang duurzame materialen en
kanalen te gebruiken.
•

Herbekijk de promotiematerialen. Hoe meer (communicatie)gadgets hoe meer afval. Kijk kritisch naar
wat echt nodig is en koop ook zo duurzaam mogelijk aan of maak het zelf (van afval, verpakkingsmateriaal). Vooral bij sportwedstrijden en toernooien is dit een uitdaging (denk aan allerlei flyers, plastic
gadgets, vlaggen, buttons, wegwijzering, enz.)

•

Kies een duurzame drukker en communicatiebureau voor de communicatie of het maken van promotiematerialen.

•

Gebruik minder papier. Print niet onnodig, doe het altijd tweezijdig en in zwart-wit en stel dat
standaard in op de computer. Kies voor gelabeld papier (FSC, chloorvrij).
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Inktzuinige lettertypes. Er bestaan lettertypes die minder inkt verbruiken bij het printen, zoals Century
Gothic of kies speciale ecofonts. Dat is een gekend lettertype, maar dan met gaatjes in het font, zodat
minder inkt nodig is bij het printen.

•

Duurzame website. Ook daar zijn duurzame keuzes mogelijk: groene hosting en “energiezuinige”
opmaak van de website. Ook bestaat het Anysurfer label voor een toegankelijker internet.

Inspiratie
De zaalvoetbalclub The Green Puffins is een mooi voorbeeld van een club die ecosportiviteit al
integraal toepast - zelfs hun website heeft groene hosting. - www.greenpuffins.be

D

uurzaam aankopen als rode
draad voor ecosportiviteit

Het ketenperspectief
In elk levensdomein, bij voeding, wonen en werken, transport of recreatie, genereren we een ecologische
voetafdruk. België heeft zelfs de vijfde hoogste voetafdruk ter wereld! De manier van produceren alsook
transport veroorzaken ecologische impacten. Dit geldt ook voor allerlei sportartikelen, sportkleding en
-schoenen. Elk product legt een wereldwijde keten af met allerlei sociale en milieueffecten. Milieuschade,
water en energie-intensief. Dit heeft wereldwijd enorme gevolgen voor klimaat, biodiversiteit, landgebruik,
bodemkwaliteit, voedselveiligheid en menselijke grondstoffenschaarste (toenemende vraag) en druk op
mensen- en arbeidsrechten maken verantwoord omgaan met sportproducten een noodzaak.

Duurzaam aankopen als rode
draad voor ecosportiviteit

•

Een productketen gaat van ontginning, het productieproces, met verwerking, opslag en transport, tot gebruik en uiteindelijk afdanking (afval of hergebruik). Productieprocessen zijn vaak heel materiaal-, ontwikkelingskansen. Ook voor sportclubs liggen hier kansen om aankoop en gebruik van sportartikelen duurzaam
aan te pakken.
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Wist je dat...
... Europa nauwelijks zelfvoorzienend is? De meeste grondstoffen en zeldzame metalen, nodig voor allerhande producten die wij dagelijks gebruiken, komen van buiten Europa. We leven a.h.w. op krediet en
zijn daardoor geopolitiek ook kwetsbaar. Toenemende schaarste betekent dat de prijs van grondstoffen
de komende jaren zal stijgen, zoals nu al voor voedsel en kunststoffen. Dit brengt ook maatschappelijke
risico’s mee, zoals internationale conflicten en toenemende vluchtelingenstromen.
Naast schaarste is ook de vraag hoe de wereldwijde exploitatie en het gebruik van grondstoffen
eerlijk(er) verdeeld kan worden. Het huidige gebruik van hulpbronnen is niet op een rechtvaardige
mondiale verdeling gebaseerd; 20% van de wereldbevolking (waaronder wijzelf) gebruikt 80% van de
natuurlijke hulpbronnen.

Duurzaam aankopen als rode draad
Ook een sportclub consumeert allerlei producten en apparaten om de sport te beoefenen, gebouw,
terreinen, kantine in te richten en te onderhouden en is zo ook een schakel in de keten. Bij elke aankoop,
gebruik en afdanking van sportartikelen en producten kan de club duurzame keuzes maken.
Vanuit het ketenperspectief kun je steeds volgende afwegingen maken:
•
•
•

Kies producten en materialen die milieuvriendelijk zijn en onder verantwoorde omstandigheden
gemaakt zijn en zo weinig mogelijk of liefst geen schade veroorzaken tijdens gebruik en aan het einde
leven (afval).
Ga na of de levenscyclus van een product verlengd kan worden door hergebruik, ruilen of een nieuwe
toepassing (up-cycling), ook nadat de club het niet meer nodig heeft.
Durf (nieuwe) aankoop in de club in vraag te stellen. Kan het anders of minder?

Vaak wordt bij aankoop alleen naar de laagste prijs gekeken. Of het product milieuvriendelijk en onder
verantwoorde arbeidsomstandigheden is gemaakt, afbreekbaar of herbruikbaar is speelt niet of nauwelijks
een rol. Duurzaam aankopen houdt daar wel rekening mee.
Duurzaam aankopen is het integreren van sociale, ecologische en economische afwegingen in het aankoopproces, zodat je waar voor je geld krijgt én een bijdrage aan duurzaamheid levert.
Dus je roeit stroomopwaarts naar de bron om te weten of dat product verantwoord geproduceerd is, geen
milieuschade veroorzaakt, degelijk (en te repareren) is en zuinig in het gebruik. En dan roei je stroomafwaarts om te weten of het hergebruikt of veilig afgedankt kan worden.
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•
•

•
•
•

De club krijgt de beste kwaliteit; een product, gemaakt met respect voor internationale normen en
principes rond arbeid, eerlijk handel, anti-corruptie en milieuvriendelijk.
De totale kost ligt lager. Behalve de aanschafprijs wordt ook de zogenaamde “total cost of ownership”
(TCO) bij aanschaf mee gewogen. Dat is de (bijkomende) kost van het energieverbruik en de (on)mogelijkheid het product tijdens het gebruik te repareren, alsook de mogelijke kost bij afdanking (chemisch
afval, containerpark).
Een positieve milieu- en sociale impact met een lagere ecologische voetafdruk.
Het stimuleert de duurzame en lokale economie.
De club gaat bewuster en efficiënter met de middelen en het beheer van materialen om.

In vier stappen naar duurzaam aankopen binnen de club:

Stap 1: Ga na hoe de aankoop nu gebeurt
Weet je hoe de aankoop van (sport)materialen en producten binnen de club momenteel verloopt?
•

Ga na wat wordt aangekocht en of daar al duurzame producten bij zitten en wat de huidige afwegingen
bij aankoop zijn. Bekijk volgende aspecten:
•
•
•
•

•

Bij welk type producten zitten de grote ecologische impacten? Weet je het niet zeker, check dit dan
ook eens bij je stakeholders of zie wat de oefening op pagina 50 heeft opgeleverd.
Wie beslist over aankopen, wie voert ze uit, wat houden we in de boekhouding bij, hebben we
(langetermijn-) contracten met leveranciers?
Bekijken we eigenlijk de totale kost (TCO) en kunnen we de gebruiksduur verlengen?
Welke producten of materialen hebben we het komende jaar nodig? Die kunnen dan alvast op een
duurzame manier worden aangekocht.

Ken de leveranciers.
•
•

Duurzaam aankopen als rode
draad voor ecosportiviteit

Duurzaam aankopen is goed voor sportclub en samenleving:

Weten we of ze gelabelde producten (kunnen) leveren en of ze met duurzaamheid bezig zijn?
Hoe schatten we de kans op samenwerking in om hierin verbetering aan te brengen?
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Stap 2: Identificeer duurzame producten
Om duurzaam te kunnen aankopen moet je weten of een product aan bepaalde milieueisen voldoet of dat
het bedrijf, dat het produceert en levert, met duurzaamheid bezig is. Daarvoor bestaan vele soorten systemen, waaronder labels. Die hoef je niet allemaal te kennen, maar enkele weetjes zijn wel nuttig om wegwijs
te worden in “labelland”.

Wist je dat...
... er wereldwijd vele honderden en zeer verschillende vrijwillige systemen en type labels bestaan, met
elk heel verschillende eisen? Die systemen zijn grofweg als volgt in te delen en gaan van meer naar
minder verplichtend:
1.

Internationale normen en standaarden. Hieronder vallen zogenaamde conventies die door landen
ondertekend zijn en bindend zijn. Bv. de acht arbeidsconventies van de Internationale
Arbeidsorganisatie, die de basis-arbeidsrechten garanderen, die we ook hier kennen.

2.

Managementsystemen, zoals de ISO 14001 en EMAS voor milieuzorg in de organisatie.

3.

Labels voor producten, zoals het Europese Ecolabel, FSC, Max Havelaar, enz.

4.

Sectorinitiatieven (binnen een industrietak) en gedragscodes (binnen een bedrijf).

Voor sportclubs zijn labels en managementsystemen het belangrijkst.
•

Managementsystemen hebben betrekking op de wijze waarop het bedrijf of de organisatie dat het
product maakt, verbouwt, verwerkt bv. aan verantwoord milieumanagement doet. Handig om te weten
als je duurzame leveranciers zoekt (zie stap 3), want een leverancier die gecertificeerd is voor zo’n
systeem is ook zelf met duurzaamheid bezig.

•

Labels hebben betrekking op het product, bv. labels van biologische landbouw of Fairtrade bij diverse
producten uit het zuiden.

Labels kunnen in kwaliteit verschillen. Dit heeft o.a. te maken met hoe ze zijn ontstaan en de wijze waarop
en door wie ze gecontroleerd worden. De betrouwbaarheid en kwaliteit zijn groter als dat via een extern en
onafhankelijk auditbureau gebeurt en er ook een certificering wordt toegekend.
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VOORBEELD
Het Duitse Ökotex 1000 label hanteert goede milieucriteria (en ook
toxicologisch sterk i.v.m. gezondheidsrisico’s bij contact met de huid) en heeft
een goed extern controlesysteem, maar hanteert geen sociale criteria.

Het Franse Ecocert Fairtrade hanteert zowel sociale als milieucriteria en heeft
ook een goed extern controlesysteem.

Voor heel veel producten bestaan al labels en er zijn goede websites die je helpen bij het kiezen. Op onderstaande links vind je de belangrijkste erkende labels per product en wat de hoofdlijnen inhouden.
Ook voor producten in je sportclub zijn er labels: textiel, (sport)kleding en -schoenen, kunstgrasmatten,
kantoorspullen, papier, hout, multimedia, verven, bouwmaterialen, etenswaren, schoonmaakmiddelen,
enz. Kortom, ook jouw club kan duurzame en gelabelde producten aankopen.
Weblinks voor labels
Deze websites helpen je producten en hun labels te vinden met goede achtergrondinformatie:
•

Labelinfo, Vlaams/Belgische databank met productlabels in vele gebruiksdomeinen. Je kunt zowel
per product(groep) zoeken als per label en ziet ook wat elk label inhoudt, uit welk type criteria (milieu,
sociaal, enz) het bestaat en of het extern gecontroleerd wordt.

•

Milieu koopwijzer, gemaakt voor grootverbruikers en facilitaire managers, geeft behalve milieucriteria
en tips bij diverse producten ook een lijst met aanbieders van deze producten en de namen/merken van
de producten.

•

Gids voor duurzaam aankopen, deze website van de federale Belgische overheid is gericht op
overheden. De overheid heeft zich aan allerlei wettelijke regels te houden bij aankoop. Vandaar dat per
productgroep duurzaamheidscriteria staan vermeld, die aan een product en/of leverancier gesteld kunnen worden en die dan in de aankoop (bestekken) worden opgenomen. Handig: de vele producten zijn
met de bijhorende gangbare labels beschreven.

Duurzaam aankopen als rode
draad voor ecosportiviteit

Weet ook dat er meerdere labels voor eenzelfde type product bestaan met verschillende eisen en criteria.
Bij sommige ligt de focus op milieucriteria, bij andere op sociale en arbeidscriteria.
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•

Kompass Nachhaltigkeit is een Zwitserse website (en bestaat ook in Duitsland) in het Duits, Frans en
Engels rond duurzaam aankopen. Gericht op overheden en bedrijven. Het heeft het meest complete
zoeksysteem naar labels. Je kunt zowel op thema, product als type criteria zoeken. Klik een product
aan, kies de criteria die je van belang vindt en het systeem geeft je alle bestaande internationale labels,
sectorinitiatieven enz. voor dat product.

•

Bewust verbruiken is een community platform voor duurzaam leven, consuminderen en consumanderen met veel toffe tips en voorbeelden voor duurzaam aankopen.

Tip
•

Check (op die websites) of het label alleen milieu-eisen of ook sociale en ethische
eisen bevat rond mensenrechten, anti-corruptie of eerlijke handel. Als het kan,
kies dan voor een label dat ook die aspecten bevat.

•

Meer weten over consumptie- en productiepatronen in onze samenleving? Bekijk
dan de weblink van de “Story of Stuff”, met goede filmpjes. Ook handig die eens te
gebruiken op een clubavond om je leden verder te sensibiliseren over duurzaam
consumeren en aankopen.
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Leveranciers en sponsors waarmee de sportclub samenwerkt zijn belangrijke partners om het aankoopbeleid te verduurzamen. Ga na of de huidige leveranciers duurzame producten kunnen leveren en met
duurzaamheid in het management bezig zijn en zo niet, of ze bereid zijn hieraan iets te doen. Doe dit met je
belangrijkste en grote leveranciers (dus bij wie je het meeste inkoopt).
Dit proces is vooral relevant als de club met vaste leveranciers werkt en meerjarencontracten heeft lopen. Is
dat niet het geval? Zoek dan meteen (nieuwe) leveranciers die duurzame producten kunnen leveren.
Of je iets met de huidige leveranciers kunt bereiken hangt van volgende aspecten af:
•
•
•
•
•
•

Ben je zelf een grote/belangrijke afnemer van die leverancier, dan heb je een zekere invloed.
Heb je een goede relatie (vertrouwen), dan is er een basis om aan verandering te werken.
Hoe tevreden is de club met de huidige kwaliteit van geleverde producten en/of diensten. Indien niet,
dan is dat een reden om te veranderen.
De bereidheid bij de leverancier om een verbeterproces in te zetten.
De mate waarin er goede duurzame alternatieven in de markt bestaan en je dus niet afhankelijk bent
van deze leverancier.
En natuurlijk …. de eigen ecosportieve ambities van de club; hoever wil je gaan?

Ga na wat de leveranciers op vlak van duurzaamheid concreet bieden. Je weet nu ook al of er labels voor
de gevraagde producten bestaan (stap 2). Betrek de leveranciers bij je aankoopbeleid en leg hen uit dat de
club dit vraagt vanuit het ecosportieve beleid. Stel de belangrijkste leveranciers volgende vragen (dit kan
telefonisch):
1.
2.
3.
4.
5.

Hebben je producten een duurzaamheidslabel of een vorm van certificering?
Gebruikt het bedrijf een managementsysteem (bv. ISO 14001), doet het aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO) of neemt het andere duurzaamheidsinitiatieven?
Controleer je de eigen toeleveranciers op milieu- en arbeidsomstandigheden? (Een goede manier om na
te gaan of hij/zij ook zelf in de keten kijkt en eisen stelt)
Vragen je andere klanten ook naar milieu en arbeidsomstandigheden of labels? (Als ook andere klanten
dat vragen, weet je hoe dringend duurzaamheid voor je leverancier wordt)
Ben je bereid op korte termijn duurzame, gecertificeerde producten te leveren?

Duurzaam aankopen als rode
draad voor ecosportiviteit

Stap 3: Vind duurzame leveranciers

Zo weet je snel of afspraken op korte termijn haalbaar zijn en of je bij die leverancier wilt blijven of toch beter
meteen naar een duurzame leverancier op zoek gaat.
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Stap 4: Acties voor duurzaam aankopen
Stel nu concrete doelstellingen voor duurzaam aankopen op. Bekijk of je dit meteen bij alle aankopen kunt
toepassen of dat je eerst met één of twee (sport)producten begint. Kies dan die waarvan je weet dat er
duurzame alternatieven bestaan en gemakkelijk (lokale) leveranciers te vinden zijn. De keuze voor eerst
één of twee productgroepen werkt ook goed om je leden te sensibiliseren rond duurzaam aankopen en het
ketenperspectief. Denk ook aan volgende pistes:
•
•

Kies voor lokale leveranciers met een sociale insteek, zoals de sociale economie bij jou in de buurt.
Neemt contact op met: VOSEC vzw / sociale economie.
Denk aan groepsaankoop met meerdere clubs (in je gemeente). Dit drukt ook de kosten.

Tip
Hanteer deze vier vuistregels bij de afwegingen voor duurzaam aankopen:
1.

Moeten we echt aankopen? Kan het nog langer gebruikt of hersteld worden of zijn
er alternatieven, zoals: lenen, huren, ruilen, delen, andere duurzame materialen
of tweedehands overnemen?

2.

Neem de totale kost van een product tijdens gebruik (TCO) in rekening en kijk niet
alleen naar de aanschafprijs. Een product dat lang mee kan, zuinig in energie en
watergebruik is en te repareren is, is goedkoper! Bekijk ook of het nadien herbruikbaar, recycleerbaar of biodegradeerbaar is. Ook up-cyclen en/of pimpen (er
iets nieuws van maken of een andere toepassing geven) is een optie. Bekijk of je
een lokale school er een plezier mee kunt doen.

3.

Kies voor gelabelde/gecertificeerde producten en voor leveranciers die zelf met
duurzaamheid bezig zijn. Dan weet je wat je krijgt.

4.

Koop zoveel mogelijk lokale en regionale producten. Dat is goed voor de economie,
schept werk en zorgt voor kortere ketens (minder transport) en dus een lagere
voetafdruk.
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Met duurzaam aankopen kun je ecosportiviteit goed op de agenda van de club zetten. Wil je dubbel effect sorteren? Kies dan een productgroep die de mensen “dicht op de huid” zit; bv. sportkleding of eten en
drinken. Zo koppel je duurzaam aankoopbeleid aan duurzaam aankoopgedrag. Duurzaam aankopen sluit
overigens ook goed aan bij andere clubdoelstellingen, bv. rond gezondheid en ethiek.

Tip
•

Veel communiceren en belonen is heel effectief om leden mee te krijgen. Organiseer een
wedstrijd: welk team is het meest duurzaam in zijn eigen aankopen? Laat de
leden zelf bepalen hoe ze dat willen doen en tonen en plaats dat op de website,
Facebook, enz. Laat de leden het beste/tofste team kiezen en reik een duurzame prijs uit op de ledenvergadering, het eindejaarsfeest of het clubtoernooi.
Die prijs hoeft overigens niet iets materieels te zijn.

•

Leg uit waarom duurzaam aankopen zinvol is en wat de club wil bereiken. Als
waterbesparende douchekoppen zijn aangeschaft, wil dat dus niet zeggen dat
de leden twee keer zo lang kunnen douchen!

•

Kijk of je lokaal met andere clubs en bv. spullenhulp of een andere sociale
organisatie een ruilbeurs voor tweedehands sportkleren kunt opzetten. Dat is
ook sport voor allen!

Besluit
Een sportclub die haar leden, ouders, trainers, leveranciers en anderen actief betrekt bij het ecosportieve parcours, die weet hoe het concrete verbeteracties kiest en opzet en duidelijk communiceert krijgt
daarvoor veel terug. Namelijk:
•
•
•
•
•

Duurzaam aankopen als rode
draad voor ecosportiviteit

Betrek je leden

gemotiveerde leden
een kleinere voetafdruk
bespaart geld
trekt nieuwe leden aan
en wordt aantrekkelijk voor sponsors
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B

rochures Dynamo Project

Surf naar www.dynamoproject.be voor meer brochures.

De sportclub en
de vrijwilligerswet

Een
beleidsplan
Je sportclub
goed
voor
je sportclub
verzekerd
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Fiscale behandeling
van inkomsten uit
sportactiviteiten

Een
vrijwilligersJe sportclub
goed
vriendelijke
verzekerd
sportclub

Je sportclub en
tewerkstelling
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Vlaamse Sportfederatie vzw
Zuiderlaan 13 - 9000 Gent
Tel: +32 9 243 12 90
Fax: +32 9 243 12 99
info@vlaamsesportfederatie.be
www.vlaamsesportfederatie.be

