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etdeCodeMuyterswil
de Vlaamse minister
van Sport achterka-
merpolitiekbijVlaam-
se sportbonden aan
banden leggen. Be-

staan die achterkamers? Is er
vriendjespolitiek? Wordt er
gesjoemeld? Ja, ja en ja, maar
lang niet bij alle bonden. Zal de
Code Muyters helpen? Een
beetje.

Neem nu de twee grootste
sportenvanhet land, voetbal en
wielrennen. Die hebben hun
Vlaamse sportbond vrij recent
geïnstalleerd als melkkoe voor
de Vlaamse subsidies. De echte
beslissingen – niet altijd maar
somsookinachterkamers,tegen
alofnietonbillijkevergoedingen
–wordengenomenindekoepel-
bondenKBVBenKBWB.

Binnen het Vlaams wielren-
nen zijn rond Wie-
lerbond Vlaan-
deren meer
dan tien vzw’s
actief, alle-
maal baro-
nieën van
lokale poten-
taatjes die de
dienstuitmaken
inhethoofd-

bestuurvandeVlaamsebond,er
zorg voor dragend dat wat bin-
nen hun vzw gebeurt, onttrok-
ken wordt aan de controle van
de subsidiërendeoverheid.

Incompetente bestuurders
Somszijnzebestuurderentege-
lijk gesalarieerde in eenandere
vzw, die zich vandeCodeMuy-
ters niks moet aantrekken.
Corruptie of belangenvermen-
ging bestaat dus, maar die zal
door die codenietworden aan-
gepakt. Zoals erookmorgenen
overmorgen nog sportbonden
wordengedulddiegerundwor-
den door één familie.

Goed bestuur is meer dan
uitwassen bestrijden. Goed
bestuur is het aantrekken van
goede bestuurders en daar
schietenonzesportbondencol-
lectief in tekort.Enkelebonden

niet te na gesproken, lijdt het
Vlaamssportbestuurdersland-
schap aan een acute bloedar-
moedeendatgebrekkigbeheer
weerspiegelt zich onder meer
in een manke dienstverlening
en inderesultatenofhetgebrek
daar aan in de topsport.

Een jaarverslag en een
beleidsplan op de site? Dat
gebeurtal.Minstens25procent
vrouwen? Lovenswaardig,
maar zal dat de competentie
verhogen? De directeur op
functioneringsgesprek? Die
loopt sowieso op eieren en
ondergaat nu al de willekeur
van zijn soms incompetente
bestuurders. Wat de Vlaamse
sport nodig heeft, is het hele
landschapdatopdeschopgaat.

Onder curatele
Schaalvergroting heeft de
Vlaamse sport nodig en een
sterke controle en aansturing
vanuit Sport Vlaanderen in
combinatiemetpolitiekemoed
van de minister om hardleerse
sportbonden onder curatele te
plaatsenentebeknottenophun
subsidies.

Waar de Vlaamse sport nog
meer nood aan heeft, is een
nieuwe juridische entiteit op
maatvansportbondeninplaats
van de huidige vzw, al was het
maaromdemacht vande raad
van bestuur te beperken. Als
minister Muyters echt het ver-
schil wil maken, dat hij zich
daar hard voor maakt.
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Niet langer
voorzitter
tot in dekist

Vlaams sportminister Muyters pakt amateurisme bij sportkoepels aan
ROEL WAUTERS

Vlaamsminister van Sport Philippe
Muyters (N-VA) professionaliseert het
bestuur van deVlaamse sportfederaties.
De sector reageert positief. ‘Nu blijven
sommigemensen aan tot hun dood.’

De voorzitter die tegelijk de grootste sponsor is
van de sportfederatie, mensen die decennialang
in de raad van bestuur zitten, vader en zoon die
samenhetreilenenzeilenbepalenvaneensport-
tak.Heel gezond is het allemaal niet.

Daarom komt minister Muyters met een
nieuwe gedragscode die die zaken verbiedt.
Duidelijke regels moeten het amateurisme bij
Vlaamsesportfederatiesweren.Wiedecodeniet
volgt,kaneendeelvandesubsidiesverliezen. “We
verwachtengoedbestuur indebedrijfswereld,nu
ookindesport”, steldehij inHetNieuwsblad.Voor
een goedbegrip: het gaat omdekoepels, niet om
de clubs zelf.

Echte wantoestanden zijn er niet in ons land.
Detijddatsommigebondsvoorzitterszichzelfeen
riant loon of een dure auto cadeau deden, ligt al
een tijdje achter ons. Toch kan het nog een stuk
strakker. De raden van bestuur van de sportkoe-
pels worden verkozen door de clubs en waren
geenstriktevoorwaardenaanverbonden.Scherp
gesteld: het gebeurde nog altijd dat ze vanachter
de toog van de clubkantine geplukt werden,
waarna ze zich één keer per maand in hun kos-
tuum hijsen voor de algemene vergadering in
Brussel.

Kleine wereld
Geheelonlogischisdatookniet.Dewereldbinnen
één sporttak is klein. Hoeveel mensen vind je
bereid om zich buiten de werkuren in te zetten
voor pakweg de Vlaamse Karate Federatie? Die
persoon moet dan ook nog eens over competen-
ties beschikkenomeen langetermijnvisie te ont-
wikkelen, de hoofdtaak vande raad vanbestuur.

“De juistemensenvinden, isnietaltijdgemak-

kelijk”, weet ook Guy Haaze. Hij is de voorzitter
vanderaadvanbestuurvandeVlaamseRoeiliga,
met 1.700 leden een eerder kleine sportfederatie.
“Het iseengoedezaakdatdiemensenuitdeclubs
zelf komen, ze kennen de sport van binnenuit.
Maar met zestien clubs over heel Vlaanderen is
de keuze bij ons niet zo groot.”

Tochstaathijpositief tegenoverdeCodeMuy-
ters. “Natuurlijk moet er werk gemaakt worden
van goed bestuur”, stelt hij. “Een andere zaak is
datonzesubsidiesdekomendejarenzullenterug-
vallen. Van de drie vaste medewerkers, moeten
we er allicht twee laten gaan. Zo wordt er steeds
meer van ons verwacht met minder middelen.”
Zelf zwaait hij na twee ambtstermijnen van vier
jaar af als voorzitter. “Vernieuwing is af en toe
nodig. Endaardoor kan ikmeopnieuw focussen
opmijnwerk bij de club.”

Tegenstrijdige belangen
Tille Scheerlinck, topsportcoördinator van de
Vlaamseatletiekliga, iseveneensvoorstanderom
het amateurisme weg te werken. Ze begeleidde
onder meer Thomas Van der Plaetsen en Philip
Milanovnaareengoudenenzilverenmedailleop
het EK in Amsterdam. Terwijl ze dag in dag uit
intensbezig ismethaarsport,botstzebijmomen-
tenopeenstuggeraadvanbestuur. “Topsporters
zijnde lastpakkenbinneneenclub.Zevragenspe-
ciale begeleiding, doennietmeeaan lokale kam-
pioenschappen”,zegtze. “Debelangenzijnaleens
tegenstrijdig.”

Eenanderprobleemisdatmensenlangophun
stoel blijven zitten. “Sommige mensen zullen
alleendoornatuurlijkeafvloeiinghunpostverla-
ten”, zegt ze. “Ze blijven aan tot hun dood. Dat is
jammer,want af en toemoet er eennieuwewind
waaien. En we zijn al zo’n conservatieve sport.”
Dat Muyters een maximale zittingsperiode van
twaalf jaar invoert, vindt ze daarom ook een uit-
stekende zaak.

De minister had nog een stuk verder kunnen
gaan. Het samengaan van kleinere koepels zou
de professionalisering een grote duw in de rug
kunnengevendoorschaalvergroting. Inhetnajaar
komthijmeteenplan,maardeambitieszijnnaar
benedenbijgesteld.Ookkomenergeenspecifieke
functieomschrijvingen voor de vrije plaatsen in
deradenvanbestuur,zoals inAngelsaksischelan-
den. Daar wordt geëist dat kandidaten ervaring
kunnen voorleggen in bijvoorbeeld sportmarke-
ting,boekhoudenofopjuridischevlak.“Eeneerste
stap is gezet”, zegt Lode Grossen van Vlaamse
Sportfederatie, die de 82 sportkoepels in
Vlaanderen verenigt. “Laten we dit nu eerst uit-
proberen, later kunnen we nog heel wat verder
gaan.”
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‘Een eerste stap is gezet.
Laten we dit nu eerst

uitproberen, later kunnen we
nog heel wat verder gaan’
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wil maken, dat hij
zich daar hard
voormaakt


