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INLEIDING 

 

In 2016 werden de sectorale middelen van het decreet lokaal sportbeleid in gemeenten in 
Vlaanderen geïntegreerd in het gemeentefonds. Dit was van toepassing op gemeenten die in het 
referentiejaar 2014 een sportbeleid voerden en daar conform de Vlaamse regelgeving ook middelen 
voor kregen. De gemeentebesturen van faciliteitengemeenten Sint-Genesius-Rode en Wemmel 
kozen ervoor om vanaf 2014 zelf het lokale sportbeleid te voeren en kregen dus ook de middelen 
ingekanteld. In Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem speelt vzw ‘de Rand’ sinds 2014 een 
sleutelrol door het lokale sportbeleid te voeren met werkingsmiddelen die de Vlaamse Overheid voor 
die drie gemeenten voorziet. Vzw ‘de Rand’ maakt het sportbeleidsplan op en voert dit samen met 
lokale partners uit, ondersteunt zo de sportclubwerking én voorziet zelf een beweeg- en sportaanbod 
voor de inwoners. 
 
Voor de beleidsperiode 2020-2025 kan de Vlaamse Overheid opnieuw een subsidie verlenen aan vzw 
‘de Rand’ voor het voeren van het lokaal sportbeleid in Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem.  
Het programmadecreet van de Vlaamse overheid bevat drie doelstellingen inzake sportbeleid voor 
vzw ‘de Rand’:  

1) Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht 
subsidiebeleid. 

2) Het ondersteunen van promotieactiviteiten gericht op het activeren tot sportparticipatie. 
3) Het ondersteunen van lokale initiatieven met betrekking tot sport, op basis van behoeften van 

inwoners van de gemeenten en van de lokale sportclubs. 
 
Deze drie doelstellingen vormen de ruggengraat van dit sportbeleidsplan en houden rekening met de 
specifieke situatie in de gemeenten en met de algemene opdracht van vzw ‘de Rand’. Vzw ‘de Rand’ 
heeft de ambitie om van 2020 tot 2025 een kwaliteitsvol sportbeleid op maat van de lokale context 
en binnen haar mogelijkheden te voeren: rekening houden met beperkte personeelsinzet, het niet 
beschikken over eigen sportinfrastructuur, de relatief bescheiden uitbouw van de lokale 
sportverenigingen en sportinitiatieven, een meerderheid aan anderstalige inwoners in de betrokken 
gemeenten … 
 
Voor vzw ‘de Rand’ is het belangrijk om de uitvoering van het sportbeleid te linken met de missie en 
de werking vzw ‘de Rand’. Dit zowel voor wat betreft de ondersteuning van de reguliere 
sportclubwerking als het inzetten op gemeenschapsvorming via een lokaal sportaanbod voor alle 
inwoners. Vzw ‘de Rand’ wil met haar sportbeleid de hele gemeenschap in de drie gemeenten 
aanzetten tot bewegen. Dit zal enerzijds gebeuren door het lokale en bovenlokale aanbod te 
communiceren en promoten en door zelf een aanbod op te zetten complementair aan wat er al 
bestaat. Aandacht voor gemeenschapsvorming en bevordering van het Nederlandstalig karakter 
loopt als een rode draad doorheen alle doelstellingen en acties. 
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BESCHRIJVING VAN HET PROCES DAT LEIDDE TOT HET SPORTBELEIDSPLAN 

 

Vzw ‘de Rand’ voert momenteel het sportbeleid in Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem. In 
deze 3 gemeenten werd dan ook een oefening gemaakt om tot een nieuw sportbeleidsplan 2020-
2025 te komen. Deze oefening bestaat uit verschillende stappen. 
In april 2019 start het proces dat moet leiden tot het nieuwe sportbeleidsplan. In die maand maken 
de decentrale stafmedewerkers een interne evaluatie van het sportbeleidsplan 2018-2019. Hierbij 
maakt vzw ‘de Rand’ voor elke gemeente ook een SWOT-analyse, een omgevingsanalyse en bevraagt 
ze stakeholders en doelgroepen.  
Aangezien vzw ‘de Rand’ voor de beleidsperiode 2020-2025 ook een nieuw jeugdbeleidsplan opstelt, 
opteert vzw ‘de Rand’ om de beleidsplannen samen uit te werken. Om tot een degelijk en kwalitatief 
sport- en jeugdbeleidsplan te komen, roept vzw ‘de Rand’ de expertise van ISB vzw en Bataljong in.   
Een voorbereidende vergadering met vzw ‘de Rand’, ISB vzw en Bataljong vindt plaats op 7 mei 2019. 
Tijdens dit overleg krijgen de twee externe organisaties zicht op de specifieke situatie in de drie 
gemeenten en maken de 3 partners afspraken voor een verdere samenwerking. 
Op 22 mei zitten de decentrale stafmedewerkers van vzw ‘de Rand’ met Bataljong en ISB vzw rond de 
tafel voor een denkmoment waarbij ze een concrete planning, traject en werkwijze bepalen.  
Nog voor de zomer, op 6 juni, bereiden de stafmedewerkers samen participatiemomenten met de 
sportraden en clubs voor. Het is de bedoeling om in de drie gemeenten verschillende thema’s 
bespreekbaar te maken en tot zoveel mogelijk input te komen die kan worden meegenomen in de 
opmaak van een nieuw sportbeleidsplan. In de maanden juli en augustus vinden de 
participatiemomenten plaats. Elke decentrale stafmedewerker van vzw ‘de Rand’ organiseert deze 
sessie op maat van de sportraad in zijn of haar gemeente en heeft hierbij aandacht voor specifieke 
lokale situaties en noden. 
Vzw ‘de Rand’ verwerkt, analyseert en bespreekt de resultaten van deze participatiemomenten. Al 
snel blijkt dat enkele noden en behoeften gelijkaardig zijn in de 3 gemeenten. Vzw ‘de Rand’ kan 
hieruit enkele conclusies trekken van waaruit een eerste raamwerk met aandachtspunten, noden en 
kansen wordt gedestilleerd. Dit raamwerk krijgt de weken die daarop volgen verder vorm, wordt 
verfijnd en in de tweede helft van oktober ter feedback voorgelegd aan de sportraden. Op basis van 
de feedback formuleert vzw ‘de Rand’ acties en indicatoren en maakt ze een eerste versie van het 
sportbeleidsplan. Tweede helft november roept vzw ‘de Rand’ een laatste keer de expertise van ISB 
vzw in waarna de sportraden het sportbeleidsplan 2020-2025 goedkeuren. Tot slot keurt ook de Raad 
van Bestuur van vzw ‘de Rand’ de finale versie goed op maandag 25 november 2019.  
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ANALYSE 

1.1 Evaluatie sportbeleid 2014-2017 

Dankzij het gevoerde sportbeleid in de periode 2014-2017 kregen alle inwoners van Kraainem, 
Linkebeek en Wezembeek-Oppem de mogelijkheid om in hun gemeente op een laagdrempelige 
manier deel te nemen aan een divers en kwalitatief sportaanbod. 
Gezien de toenemende (talen)diversiteit in de Vlaamse rand rond Brussel, wil vzw ‘de Rand’ bewaken 
dat de kwaliteit en de grootorde van Nederlandstalige sportclubs niet daalt. De sportclubs kunnen 
niet enkel de autochtone Vlamingen, die alsmaar meer minderheid in de faciliteitengemeenten 
worden, als enige doelgroep beschouwen. In dat geval zouden clubs niet kunnen overleven. Alle 
inwoners vormen immers de doelgroep van het lokale sportbeleid. Het Nederlands is de taal die 
iedereen in de sportclub verbindt. Vzw ‘de Rand’ investeert in het ondersteunen van sportclubs en 
vrijwilligers voor wat het onthaal van anderstaligen betreft. Hierbij is er aandacht voor de gemaakte 
afspraken binnen het taalrichtkader van Sport Vlaanderen.  
De vaak kleine clubs zijn tevreden dat ze kunnen blijven bestaan en hun werking verderzetten. 
Ondanks dat er de voorbije jaren verschillende mogelijkheden werden onderzocht, bleek structureel 
samenwerken een brug te ver.  
Een vergelijking van het ledenaantal van alle sportclubs in Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-
Oppem in 2014 met het ledenaantal in 2017, toont aan dat dat status quo blijft. Daarnaast hebben 
alsmaar meer sportclubs ingezet op het verhogen van de kwaliteit van hun jeugdsportafdeling. Deze 
cijfers bevestigen dat de rol die vzw ‘de Rand’ de voorbije jaren heeft gespeeld, een positief resultaat 
oplevert. Het inzetten van deskundig personeel dat voldoende vertrouwd is met de lokale context én 
het ter beschikking stellen van financiële middelen vormen een belangrijke stimulans en 
ondersteuning voor de werking van de lokale sportclubs.   

2  

De specifieke context van de faciliteitengemeenten zorgde ervoor dat vzw ‘de Rand’ en de lokale 
sportraden botsten op zaken die minder evident zijn in deze gemeenten. Het niet beschikken over 
sportinfrastructuur, beperkte de mogelijkheden in het ontwikkelen van een aanvullend sportaanbod 
op het reguliere aanbod van de clubs. Vzw ‘de Rand’ zette haar eigen infrastructuur maximaal in 
waar mogelijk. Daarnaast zijn vzw ‘de Rand’ en de lokale sportraden erin geslaagd om 
partnerschappen af te sluiten die mogelijk maken dat er bijvoorbeeld schoolinfrastructuur kon 
worden gebruikt. Hierbij zijn de lokale sportraden belangrijke partners. De bestuursleden van de 
sportverenigingen zijn geëngageerde inwoners met een breed netwerk in de gemeente. 

3  

Vzw ‘de Rand’ en de lokale sportraden wisten zowel grote als kleine clubs te betrekken bij de 
organisatie van een divers, laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod. Daarbij was er aandacht voor 
de beginnende sporter, de geoefende sporter én de niet-georganiseerde sporter. Individuele sporters 
in contact brengen met andere sporters sluit immers aan bij de gemeenschapsvormende opdracht 
van vzw ‘de Rand’. De voorbije jaren werd er enerzijds geïnvesteerd in het zoeken naar lokale 
samenwerkingen voor het kwalitatief begeleiden van activiteiten en anderzijds in het netwerken met 
transversale partners om zo alle inwoners aan te zetten tot bewegen. Op die manier werd dankzij het 
lokale sportbeleid de diverse lokale gemeenschap samengebracht en geactiveerd. 

4  

We kunnen besluiten dat het gevoerde sportbeleid 2014-2017 in samenwerking met de lokale 
sportoverlegorganen in Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem zowel een kwantitatief als 
kwalitatief effect heeft gehad.  
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1.2 Evaluatie 2018-2019 
In 2018-2019 leverde vzw ‘de Rand’ inspanningen om de brede bevolking van Kraainem, Linkebeek 
en Wezembeek-Oppem aan het bewegen te krijgen. Dit gebeurde door het aanbieden van een 
laagdrempelig sportaanbod via de reguliere sportclubs maar ook door samen met de sportraden en 
andere partners in te zetten op een vernieuwend en kwalitatief aanbod volgens de lokale 
mogelijkheden.  
De duurzaamheid van de Nederlandstalige sportclubs en het vinden van voldoende nieuwe 
bestuurders vormt nog steeds een belangrijk aandachtspunt en moeilijkheid. Veel sportclubs trekken 
intussen anderstalige sporters aan, wat noodzakelijk is voor het voortbestaan van de sportclubs én 
dus als positief wordt beschouwd. Het Nederlands blijft hierbij de taal die iedereen in de sportclub 
verbindt. We stellen echter vast dat deze anderstalige leden weinig of geen engagement in de 
clubwerking opnemen. 
Daarnaast blijft een grote uitdaging en moeilijkheid het zoeken naar infrastructuur waarin de 
Nederlandstalige sportclubs hun basiswerking kunnen organiseren. Het niet beschikken over eigen 
sportinfrastructuur en de moeilijke toegang tot eventuele gemeentelijke infrastructuur vormen een 
drempel. Vzw ‘de Rand’ biedt hulp en ondersteuning waar mogelijk. Enerzijds door eigen 
infrastructuur maximaal in te zetten volgens de mogelijkheden en anderzijds door samenwerkingen 
aan te gaan met scholen voor het gebruik van schoolinfrastructuur. 
In 2018-2019 ging er ook aandacht naar het opzetten van een laagdrempelig en toegankelijk 
sportaanbod. De samenwerking tussen vzw ‘de Rand en de sportraden heeft er toe geleid dat zowel 
de georganiseerde als de niet-georganiseerde sporters bereikt werden. Door hen in contact te 
brengen met andere sporters en met sportclubs sluit dit aan bij de gemeenschapsvormende 
opdracht van vzw ‘de Rand’. 
Toch moeten we ook even stilstaan bij de opgelegde subdoelstellingen die aan het beleidsplan van 
2018-2019 toegevoegd werden, namelijk de ondersteuning via startsubsidies voor nieuwe 
sportverenigingen en de sensibiliseringsinitiatieven om deze subsidie bekend te maken. Dit was een 
moeilijke zoektocht. Ondanks het ontwikkelen van een reglement en het bekend maken van dit 
initiatief via diverse promotiekanalen in de betrokken gemeenten heeft dit weinig tot geen resultaat 
gekend.  
 

We besluiten dat het gevoerde sportbeleid 2018-2019 in samenwerking met de lokale sportraden in 
Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem een kwalitatief effect had. De weg die we gevolgd 
hebben in deze beleidsperiode is duidelijk de juiste geweest. Er kwamen tal van nieuwe initiatieven 
waardoor we een breder publiek bereikten, dit was mogelijk dankzij de financiële ondersteuning en 
de inzet van het personeel van vzw ‘de Rand’. 
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1.3 SWOT-analyses 

KRAAINEM 

STERKTE ZWAKTE 

 Sportkra biedt zomeraanbod sport aan 

 Bestaand subsidiereglement 

 Clubs goed gestructureerd en hebben een 

soliede werking 

 Clubs blijven op maximale capaciteit 

werken 

 Relatief hoge kwaliteit aan 

jeugdsportbegeleiding 

 Clubs zijn tevreden met ondersteuning vzw 

‘de Rand’ 

 Geen samenwerking met het OCMW 

 Beperkt aanbod voor kansengroepen 

 Onvoldoende samenwerking tussen clubs 

 Weinig instroom en doorstroom naar 

sportclubbesturen 

 Clubs zitten aan ledenplafond 

 Geen sociale partner door verhuis SOS 

Kinderdorpen 

 

KANS BEDREIGING 

 Meer samenwerking met basisschool 

 Okra verder betrekken als partner 

(vrijwilliger Okra lid geworden van 

stuurgroep) 

 Uitbreiden van infrastructuur in GC de 

Lijsterbes 

 Grote instroom anderstaligen 

 

 Geen middelbare scholen 

 Gemeentebestuur is weinig met sport bezig 

 Weinig engagement deelnemen aan bestuur 

van de verenigingen 

 Gebrek sportinfrastructuur 

 Internationalisering van de gemeente 

 Verlies eigenaarschap van de sportraad 

 Tekort aan vrijwilligers 
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LINKEBEEK 

STERKTE ZWAKTE 

 Er is voldoende financiële ruimte ter  

beschikking voor sportclubs in Linkebeek 

 Sportraad neemt initiatief om aan 

sportbeleid te doen 

 Er zijn gemotiveerde vrijwilligers 

 Ondersteuning vanuit vzw ‘de Rand’ : 

personeel, promotioneel,… 

 Kwaliteit van Nederlandstalige sportclubs 

 Geen daling van aantal leden van de 

sportclubs 

 Clubs zijn tevreden met ondersteuning vzw 

‘de Rand’ 

 Geen sportinfrastructuur aanwezig 

 We zijn geen gemeentebestuur 

 We draaien op vrijwilligers 

 Weinig vernieuwing van vrijwilligers  

 Weinig sportclubs 

 Bijna geen clubs met jeugdwerking 

 Geen vernieuwende initiatieven van 

verenigingen 

 Geen vernieuwing binnen besturen van de 

sportclubs 

 Nederlandstalige werking binnen een 

anderstalige omgeving 

 

KANS BEDREIGING 

 De gemeenschapskrant voor promotie in 

alle brievenbussen 

 Inschakelen sociale media 

 Samenwerking met nieuwe partners 

 Structurele samenwerking met BeeCause  

 Er is een grotere bereidheid tot 

samenwerking met gemeentebestuur 

 Nieuwe pop-upverenigingen 

 Anderstaligen vinden vlugger de weg naar 

Nederlandstalige sportclubs 

 Aantal Nederlandstaligen daalt 

 Voortbestaan van bepaalde clubs zijn 

bedreigd 

 Vergrijzing in het algemeen maar ook zeker 

in gemeenschapsleven 

 Tekort aan trainers 
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WEZEMBEEK-OPPEM 

STERKTE ZWAKTE 

 

 Een goed contact met lokale scholen 

waardoor we de sportinfrastructuur van het 

HHC en IDSB  kunnen gebruiken tijdens de 

schoolvakanties. 

 Sportaanbod buiten de sportclubs neemt 

toe. Kinderen kunnen tijdens de vakantie 

deelnemen aan sportkampen en er zijn 

lessenreeksen voor volwassenen. 

 De stafmedewerker heeft op regelmatige 

basis contact met de sportclubs. 

 De Sportclubbestuurders zijn tevreden van 

de ondersteuning van vzw ‘de Rand’. 

 Ondersteuning vanuit regiowerking. Wat 

afgezwakt/geen deel meer vanuit, maar wel 

nog gezamenlijke projecten en 

mogelijkheden: drums alive, kijk! Ik fiets!, 

sportelen, … 

 Communicatie sportaanbod sportclubs: via 

website, brochure, filmpjes, Facebook. 

 

 Er zijn maar 2 sportclubs met een 

jeugdwerking. 

 Het bestuur van de sportclubs krijgt te 

kampen met veroudering. 

 Door de veroudering van het bestuur van de 

sportclubs, is er weinig vernieuwing en staan 

niet open voor vernieuwing/ondersteuning 

aangebracht door stafmedewerker (vb. 

coaching, logo). 

 Vrijwilligers van de sportclubs stromen niet 

door tot in het bestuur. 

 Bestuursleden dragen slechts beperkt de 

initiatieven van de Sportraad, vb. 

sporthappening. Wel een werkgroep en 

denken mee, maar communicatie en 

initiatief verlopen moeizaam. + geen 

interesse in voorzitterschap/secretaris/… 

 Subsidiereglement is niet actueel (vb. social 

media telt niet mee). 

KANS BEDREIGING 

 Financiële ruimte voor nieuwe initiatieven. 

 Vzw ‘de Rand’ heeft vrijheid om beleid te 

bepalen en nieuwe initiatieven te starten. 

 Er is een samenwerking met het OCMW en 

Castle Club voor de organisatie van 

sportkampen, gericht op kinderen die 

opgroeien in armoede. Misschien 

mogelijkheden voor andere projecten en 

nauwere samenwerking met OCMW.  

 Mogelijke initiatieven voor nieuwe 

sportclubs, eventueel vanuit jeugdwerking. 

 Het blijft moeilijk om samenwerkingen op te 

starten met het gemeentebestuur. 

 Het gebrek aan eigen sportinfrastructuur 

zorgt voor moeilijke uitbouw van 

Nederlandstalige sportclubs. 

 Moeilijk om nieuwe leden en vooral weinig 

jonge leden aan te trekken. 

 In toekomst mogelijk geen projecten meer 

met OCMW vanwege gebrek aan personeel. 
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1.4 Lokale context en evoluties  

1.4.1 Demografische gegevens 

KRAAINEM 

Bevolkingsaantal & bevolkingsprognose (Cijferboek Vlaamse Rand op basis van Statbel) 

2018 2030 
13.690 14.238 

 
Aantal per leeftijdsgroep, 2018 (Cijferboek Vlaamse Rand op basis van Statbel) 

0-9 jaar 1.624 
10-19 jaar 1.832 
20-29 jaar 1.584 
20-59 jaar 6.976 
60+ 3.258 

 
Vreemde herkomst, 2017 (Lokale Inburgerings-en integratiemonitor op basis van DWH AM&SB KSZ) 

  Kraainem Vlaams Gewest 
vreemde herkomst 49,6% 21,1% 
  EU 32,4% 9,4% 
  niet-EU 17,3% 11,7% 
0-5 jaar 64% 37,5% 
6-11 jaar 66,7% 35,1% 
12-17 jaar 61,2% 31,6% 

 
Nationaliteiten, 2019 (Lokale Inburgerings-en integratiemonitor op basis van Statbel) 
 

Aantal: 94 
 
Top 5 aantal aandeel in totale bevolking 
Frankrijk 575 4,2% 
Italië 476 3,5% 
Duitsland 346 2,5% 
Spanje 233 1,7% 
Griekenland 217 1,6% 

 
Taal tussen moeder en kind, 2017 (Kind & Gezin) 

Moedertaal Kraainem Vlaams Gewest 
Nederlands 10,4% 71,1% 
Frans 67,8% 5,8% 
Engels of Duits 7,0% 1,5% 
Turks, Arabisch, Berbers 0,9% 8,7% 
Russisch, Pools, Roemeens 1,7% 3,5% 
Spaans of Portugees 1,7% 1,2% 
Andere 10,4% 8,2% 
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% geboorten in kansarme gezinnen (Kind & Gezin, gemiddelde kansarmoede-index van 2016, 2017 & 2018) 

Kraainem Vlaams Gewest 
3,2% 14,1% 

 
Basisscholen (Agodi, teldatum 1/2/2018) 

  leerlingenaantal thuistaal niet-Nederlands 
De Klimboom (N) 384 68,5% 
Diabolo (F) 417 n.v.t. 

 
Wat weten we nu over Kraainem? 
Vergeleken met het Vlaamse gemiddelde is Kraainem een jonge gemeente. Opvallend is ook dat bijna 
de helft van de bevolking van vreemde herkomst is. Met 49,6% is het aandeel bij de hoogste van heel 
Vlaanderen, en bij de jongste leeftijdscategorieën liggen de percentages nog hoger. Die inwoners van 
vreemde herkomst komen overwegend uit rest van de Europese Unie, en ook dat wijkt af van het 
patroon in de rest van Vlaanderen. Kraainem is een superdiverse gemeente: er wonen maar liefst 94 
nationaliteiten. Niet verwonderlijk dat nog amper 1 op de 10 jonge moeders nog Nederlands spreekt 
met zijn peuter. Bijna 7 op de 10 spreekt Frans. Een deel van die anderstalige kinderen gaat later wel 
in het Nederlands naar school: in de Nederlandstalige basisschool van Kraainem is bijna 7 op de 10 
leerlingen anderstalig.  
 
 
LINKEBEEK 
 
Bevolkingsaantal & bevolkingsprognose (Cijferboek Vlaamse Rand op basis van Statbel) 

2018 2030 
4.760 4.866 

 
Aantal per leeftijdsgroep, 2018 (Cijferboek Vlaamse Rand op basis van Statbel) 

0-9 jaar 501 
10-19 jaar 627 
20-29 jaar 540 
20-59 jaar 2.408 
60+ 1.224 

 
Vreemde herkomst, 2017 (Lokale Inburgerings-en integratiemonitor op basis van DWH AM&SB KSZ) 

  Linkebeek Vlaams Gewest 
vreemde herkomst 33,8 21,1 
  EU 23,7 9,4 
  niet-EU 10,1 11,7 
0-5 jaar 52,9 37,5 
6-11 jaar 55,8 35,1 
12-17 jaar 47,1 31,6 
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Nationaliteiten, 2019 (Lokale Inburgerings-en integratiemonitor op basis van Statbel) 

Aantal: 55 

  aantal aandeel in totale bevolking 
Frankrijk 204 4,4% 
Duitsland 48 1,0% 
Italië 48 1,0% 
Spanje 45 1,0% 
Portugal 34 0,7% 

 
Taal tussen moeder en kind, 2017 (Kind & Gezin) 

Moedertaal Linkebeek Vlaams Gewest 
Nederlands 8,1% 71,1% 
Frans 86,5% 5,8% 
Engels of Duits 0,0% 1,5% 
Turks, Arabisch, Berbers 0,0% 8,7% 
Russisch, Pools, Roemeens 2,7% 3,5% 
Spaans of Portugees 0,0% 1,2% 
Andere 2,7% 8,2% 

 
% geboorten in kansarme gezinnen (Kind & Gezin, gemiddelde kansarmoede-index van 2016, 2017 & 2018) 

Linkebeek Vlaams Gewest 
1,7% 14,1% 

 
Basisscholen (Agodi, teldatum 1/2/2018) 

  leerlingenaantal thuistaal niet-Nederlands 
De Schakel (N) 224 76,3% 
Ecole Communale 190 n.v.t. 

 
Wat weten we nu over Linkebeek? 
Opvallend in Linkebeek is dat ruim een derde van de bevolking van vreemde herkomst is. Met 33,8% 
mensen van niet-Belgische origine ligt het aandeel 10% hoger dan het Vlaamse gemiddelde en bij de 
jongste leeftijdscategorieën liggen de percentages nog hoger. Die inwoners van vreemde herkomst 
komen overwegend uit rest van de Europese Unie, en ook dat wijkt af van het patroon in de rest van 
Vlaanderen. In Linkebeek wonen maar liefst 55 nationaliteiten. Niet verwonderlijk dat nog slechts 8% 
van de jonge moeders Nederlands spreekt met zijn peuter. 86% spreekt Frans. Een deel van die 
anderstalige kinderen gaat later wel in het Nederlands naar school: in de Nederlandstalige 
basisschool van Linkebeek is ruim driekwart van de leerlingen anderstalig.  
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WEZEMBEEK-OPPEM 

Bevolkingsaantal & bevolkingsprognose (Cijferboek Vlaamse Rand op basis van Statbel) 

2018 2030 
14.021 14.681 

 
Aantal per leeftijdsgroep, 2018 (Cijferboek Vlaamse Rand op basis van Statbel) 

0-9 jaar 1.697 
10-19 jaar 1.840 
20-29 jaar 1.581 
20-59 jaar 6.864 
60+ 3.620 

 
Vreemde herkomst, 2017 (Lokale Inburgerings-en integratiemonitor op basis van DWH AM&SB KSZ) 

  Wezembeek-Oppem Vlaams Gewest 
vreemde herkomst 42,6 21,1 
  EU 28,2 9,4 
  niet-EU 14,4 11,7 
0-5 jaar 59,8 37,5 
6-11 jaar 63,5 35,1 
12-17 jaar 55 31,6 

 
Nationaliteiten, 2019 (Lokale Inburgerings-en integratiemonitor op basis van Statbel) 

Aantal: 96 

Top 5 aantal aandeel in totale bevolking 
Duitsland 504 3,5% 
Frankrijk 487 3,4% 
Italië 278 1,9% 
Polen 231 1,6% 
Verenigd Koninkrijk 214 1,5% 

 
Taal tussen moeder en kind, 2017 (Kind & Gezin) 

Moedertaal Wezembeek-Oppem Vlaams Gewest 
Nederlands 9,3% 71,1% 
Frans 65,3% 5,8% 
Engels of Duits 7,6% 1,5% 
Turks, Arabisch, Berbers 5,1% 8,7% 
Russisch, Pools, Roemeens 3,4% 3,5% 
Spaans of Portugees 4,2% 1,2% 
Andere 5,1% 8,2% 
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% geboorten in kansarme gezinnen (Kind & Gezin, gemiddelde kansarmoede-index van 2016, 2017 & 2018) 

Wezembeek-Oppem Vlaams Gewest 
5,7% 14,1% 

 
Basisscholen (Agodi, teldatum 1/2/2018) 

 leerlingenaantal thuistaal niet-Nederlands 
De Letterbijter (N) 128 75,8% 
Heilig-Hartcollege (N) 562 63,2% 
Het Hoeveke (F) 433 n.v.t. 
Saint-Georges + Notre Dame de la Trinité (F) 430 n.v.t. 
Deutsche Schule (D) 560 n.v.t. 
 

Wat weten we nu over Wezembeek-Oppem? 
Vergeleken met het Vlaamse gemiddelde is Wezembeek-Oppem een jonge gemeente. Opvallend is 
ook dat ruim 4 op de 10 inwoners van vreemde herkomst is, en bij de jongste leeftijdscategorieën 
liggen de percentages nog hoger. Die inwoners van vreemde herkomst komen overwegend uit rest 
van de Europese Unie, en ook dat wijkt af van het patroon in de rest van Vlaanderen. Wezembeek-
Oppem is een superdiverse gemeente: er wonen maar liefst 96 nationaliteiten. Niet verwonderlijk 
dat nog amper 1 op de 10 jonge moeders nog Nederlands spreekt met zijn peuter. 65% spreekt 
Frans. Een kwart spreekt een andere taal. Een deel van die anderstalige kinderen gaat later wel in het 
Nederlands naar school: in de Nederlandstalige basisscholen van Wezembeek-Oppem is 65% van de 
leerlingen anderstalig.  
 

1.4.2 Sportclubwerking 

Het totaal aantal leden van clubs waarvan vzw ‘de Rand’ de reguliere werking ondersteunt: 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Kraainem 561 546 552 549 509 541 
Linkebeek 180 204 209 201 199 203 

Wezembeek-Oppem 358 383 328 340 320 314 
Totaal 1099 1133 1089 1090 1028 1058 

 
De aantallen per gemeenten liggen vrij laag, het gaat hier dan ook om vrij kleine sportclubs. 
Doorheen de jaren zijn er relatief beperkte schommelingen in de ledenaantallen. De schommelingen 
hebben te maken met het wegvallen van een club (ZVK Sombrero’s in Kraainem) en het wegvallen 
van trainers zonder nieuwe trainers aan te trekken.  
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Om zicht te krijgen op de grootorde van die clubs per gemeente, lijsten we de ledenaantallen per 
club in 2019 op: 
 
KRAAINEM 2019 
Kamme (tennis) 129 
KnA (turnen) 214 
Mikra (minivoetbal) 109 
FBKTU (floorball) 89 
Totaal 541 

 

LINKEBEEK 2019 
Judo Linkebeek 41 
Petanque Linkebeek 60 
Gezinssport Linkebeek 32 
Schaveystampers (mountainbike) 13 
Sportieve Vrouwen Linkebeek (fitness) 57 
Totaal 203 

 

WEZEMBEEK-OPPEM 2019 
Fit & gezond heren (turnen) 10 
Aerobic Club W-O 20 
TC De Zavel (tennis) 43 
Kick Off Girls Wokra (zaalvoetbal) 15 
ZVK Marmot Plus - Bulls 20 
ZVK Racing Utax 22 
BIBC (badminton) 72 
Fit & Gezond Dames (turnen) 35 
OKRA-Sport 35 
Running Club 42 
Totaal 314 

 
Aangezien Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem een internationaal karakter én dus ook heel 
wat meertalige inwoners hebben, zijn er in de drie gemeenten ook tweetalige of anderstalige clubs: 

 Kraainem: 29 clubs 
 Linkebeek: 4 clubs 
 Wezembeek-Oppem: 13 clubs 

 
Sportclubwerking in Kraainem 
De huidige werking van de clubs is stabiel en weinig ambitieus. De clubs hebben voldoende leden 
volgens de beschikbare mogelijkheden. Enkele clubs voeren een ledenstop in door een tekort aan 
infrastructuur en een tekort aan trainers. Daarnaast vinden de clubs ook moeilijk geëngageerde 
vrijwilligers om een rol op te nemen in de clubwerking. Bij heel wat clubs heerst een sterk 
consumptiegedrag. Het overleg tussen de sportclubs wordt als heel zinvol beschouwd om expertise 
te delen en activiteiten op elkaar af te stemmen. 
In Kraainem is er ook een gemeentelijke sportraad waarin Nederlandstalige en anderstalige clubs 
zetelen. 
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Sportclubwerking in Linkebeek 
De clubs overleven dankzij de steun van vzw ‘de Rand’: infrastructuur, financieel, promotioneel … De 
afwezigheid van volwaardige sportinfrastructuur en een tekort aan trainers zorgen ervoor dat de 
clubs soms weinig perspectief hebben. De judoclub voert geen ledenstop in maar gaat ook niet actief 
op zoek naar nieuwe leden omwille van een tekort aan trainers.  
De clubs kunnen ook beperkte ondersteuning krijgen van de gemeente, enkel de judoclub doet hier 
momenteel beroep op. Vanuit vzw ‘de Rand’ stimuleren we de sportclubs om contact met de 
gemeente aan te gaan zodat de gemeente zicht krijgt op de werking van de clubs en het aanbod ook 
mee kan promoten. 
 
Sportclubwerking Wezembeek-Oppem 
Dankzij vzw ‘de Rand’ komen de sportverenigingen regelmatig samen voor overleg en organiseren ze 
jaarlijks een laagdrempelig sportief evenement. Er zijn ook experimentele samenwerkingen met 
individuele clubs, bijvoorbeeld proeflessen met de turnclub ‘Fit en Gezond heren’ tijdens de Maand 
van de sportclub. De clubs zijn financieel gezond, ze hebben de jaarlijkse middelen nodig voor hun 
reguliere werking. Heel wat clubs kaarten vooral het gebrek aan opvolging in het bestuur en een 
tekort aan trainers aan. Tijdens een brainstormoefening geven ze aan zeker hulp te kunnen 
gebruiken bij het zoeken naar trainers. De clubs willen ook graag overleg en samenwerking met clubs 
in Kraainem. Er is ook interesse in activiteiten die daar georganiseerd worden. 
De clubs die erkend zijn door het gemeentebestuur krijgen via die weg ook (beperkte) financiële 
ondersteuning op basis van een verdeelsleutel. 
 
 
1.4.3 Sportinfrastructuur 

Kraainem 
 Gemeentelijke sporthal 
 Gemeentelijke tennisvelden 
 Beperkt skatepark aan gemeentelijke sporthal 
 Park rond gemeentelijke sporthal 
 Turnzaal op GBS de Klimboom 
 Schoolinfrastructuur GBS Diabolo (Franstalige school) 
 Voetbalvelden van voetbalclub Kraainem 
 Openbaar voetbal plein Pr. Joséphine Charlotteplaats 
 Vervallen voetbalveld van voormalig Dexia sportcomplex (momenteel feestzaal) 

De gemeentelijke sportinfrastructuur wordt gedeeld door heel veel clubs, zowel Nederlandstalige als 
anderstalige clubs. Het groot aantal clubs in relatie tot de beschikbare sportinfrastructuur zet druk op 
de clubwerkingen. In het verleden werd dit al meermaals ter sprake gebracht tijdens overleg met het 
gemeentebestuur maar telkens zonder gevolg. Het gemeentebestuur bouwt momenteel echter wel 
een nieuwe polyvalente zaal die ook door sportclubs zal kunnen worden gebruikt. De relatie tussen 
GC de Lijsterbes (vzw ‘de Rand’) en het gemeentebestuur is de laatste tijd gunstiger waardoor het 
gemakkelijker is om de sporthal (en gemeenteschool) te kunnen huren voor activiteiten ter 
uitvoering het sportbeleidsplan.  
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Linkebeek 

 Turnzaal gemeentelijke basisschool 
 Gemeentelijk kunstgrasveld (hockey en voetbal) 
 Gemeentelijk voetbalveld 
 Gemeentelijke tennisvelden 

 
De judoclub heeft haar werking in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool. Dit is geen 
volwaardige gevechtsportzaal. Het telkens moeten verplaatsen van het nodige materiaal zorgt ervoor 
dat de club het moeilijk heeft met het aantrekken van trainers. De werking van de andere 
Nederlandstalige sportclubs vindt in en rond GC de Moelie plaats. Zij zijn tevreden dat ze daar 
terecht kunnen in polyvalente ruimtes, al zou volwaardige en grote sportinfrastructuur zeker een 
meerwaarde betekenen. 
 
Wezembeek-Oppem 

 Gemeentelijke sporthal 
 Gemeentelijk sportcentrum (voetbalvelden) 
 Gemeentelijke tennisvelden 
 Gemeentelijke visvijver 
 Gemeentelijke speelplein "Agora Spaceveld" 
 Schoolinfrastructuur Heilig Hart College 
 Schoolinfrastructuur Internationale deutsche Schule Brüssel (iDSB) 
 Castle Club (privé) 

 
De meeste Nederlandstalige sportclubs maken voor hun werking gebruik van de gemeentelijke 
sportinfrastructuur. Eén van de turnclubs heeft haar werking in de theaterzaal van GC de Kam. Twee 
lokale scholen (Heilig Hart College en de Internationale Duitse School) beschikken over 
sportinfrastructuur die clubs en de GC de Kam kunnen huren. Zodra de nieuwe gemeentelijke 
schoolgebouwen klaar zijn, zal ook de Letterbijter opnieuw beschikken over sportinfrastructuur. Dit 
schept mogelijks kansen voor de organisatie van sportieve activiteiten voor kinderen. 
 
 
1.4.4 Sportpromotie  

Promotie lokaal sportaanbod 
De sportclubs en lokale sportraden vinden promotie van het lokale sportaanbod belangrijk. De 
ondersteuning die vzw ‘de Rand’ hier in de drie gemeenten biedt is van onschatbare waarde voor de 
sportclubs. Vzw ‘de Rand’ neemt de promotie van de clubs op in haar reguliere communicatiekanalen 
die zich richten naar alle inwoners in de gemeente. Daarnaast stimuleert vzw ‘de Rand’ de clubs en 
de sportraden om samen naar buiten te komen en hun aanbod in de kijker te zetten en zetten ze 
samen sportinitiatieven op. 
 
Bovenlokaal sportaanbod 
Het effect van de inspanningen om de inwoners toe te leiden naar het bovenlokaal sportaanbod is 
niet altijd even duidelijk. Het bovenlokaal en regionaal aanbod wordt in de gemeenschapskranten en 
via lokale affiches en flyers in de kijker gezet. We hebben enkel zicht op respons wanneer mensen 
ons contacteren of wanneer wij inschrijvingen registreren en eventueel vervoer naar de activiteit 
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voorzien. In Linkebeek gaan er telkens leden van de petanqueclub naar de regionale sporteldagen, er 
zijn ook inwoners die deelnemen aan de urban runs. Daarnaast is Kijk ik fiets telkens heel succesvol. 
In Kraainem en Wezembeek-Oppem is er weinig interesse om deel te nemen aan bovenlokaal of 
regionaal sportaanbod. Daar komt zo goed als geen respons op aankondigen van activiteiten.  

 
1.4.5 Lokale en regionale samenwerking 

In Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem zijn weinig Nederlandstalige partners waarmee we 
kunnen samenwerken. Tot voor kort was er in Kraainem een opvangtehuis Hejmo van SOS 
Kinderdorpen. Hier verbleven minderjarige nieuwkomers. SOS Kinderdorpen was een fijne partner 
waarmee we ook binnen de uitvoering van het sportbeleidsplan samenwerkten. Sinds het vertrek 
van SOS Kinderdorpen zijn er momenteel geen samenwerkingen op vlak van sportbeleid. Er is reeds 
meermaals contact geweest met het OCMW maar daar was geen interesse en werd geen draagvlak 
gevonden. In Linkebeek is er wel een samenwerking met het OCMW. Op die manier verlagen we 
samen de drempel voor mensen die het financieel moeilijk hebben en leiden we een kwetsbare 
doelgroep toe tot het lokale sportaanbod, met succes! In Wezembeek-Oppem ondersteunt vzw ‘de 
Rand’ de organisatie van zomerkampen van de Castle Club in samenwerking met het OCMW. 
Daarnaast werd er in 2018 samen met het OCMW  ook een Start to Run-reeks in de sociale woonwijk 
‘Ban-Eik’ opgestart. Deze werd omwille van een tekort aan personeel bij het OCMW en weinig 
respons datzelfde jaar stopgezet. Begin 2020 volgt er opnieuw overleg met het OCMW om te 
bekijken op welke manier er in de toekomst kan samengewerkt worden, sport is daar 1 van de items 
dat ter sprake komt. Een project waarmee we het aanbod van de lokale clubs in Wezembeek-Oppem 
aanvullen, is de lessenreeks ‘yoga en relaxatie’. Deze activiteit startte in 2016 met een korte reeks in 
samenwerking met Femma. Intussen organiseert GC de Kam jaarlijks twee langere succesvolle 
reeksen. 
 
Het wegvallen van de ondersteuning vanuit de provincie voor wat de regiowerking betreft, heeft 
voor ons als kleine spelers in de regio waartoe Kraainem en Wezembeek-Oppem behoren eerder een 
negatief effect. Daar is er minder overleg en samenwerking waar wij zoals in het verleden bij 
betrokken worden. Door de komst van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) hopen de 
stafmedewerkers van Kraainem en Wezembeek-Oppem dat er opnieuw meer overleg is waarbij ook 
wij mee rond de tafel zitten. Het contact met sportfunctionarissen van naburige gemeenten zorgt 
door heel wat input en zuurstof die we kunnen gebruiken bij de uitvoering van ons sportbeleidsplan. 
Voor Linkebeek is er weinig veranderd. De sportfunctionarissen van de regiogemeenten komen 
regelmatig samen. Er bestaat ook nog de mogelijkheid om via een regionale samenwerking 
activiteiten in Linkebeek te organiseren die we zonder regiowerking niet zouden kunnen opzetten. 
Door deel te nemen aan de regiowerking kunnen we de inwoners een ruimer sportaanbod bieden. 
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1.5 Conclusies 

Doorheen de jaren blijven bepaalde elementen ongewijzigd. Het tekort aan sportinfrastructuur, de 
zoektocht naar Nederlandstalige trainers en een tekort aan vrijwilligers die zich engageren binnen de 
sportclubs vormen nog steeds een drempel voor de uitbouw van de reguliere sportclubwerking. Heel 
wat clubs voeren dan ook geen actieve promotie meer, wat zorgt voor een status quo of soms zelfs 
lichte daling van het aantal leden. Deze verschillende factoren zorgen ervoor dat de clubs toch een 
vrij kwetsbaar karakter hebben.  
Voor wat de infrastructuur bij organisatie van een eigen sportaanbod betreft, ging vzw ‘de Rand’ op 
zoek naar alternatieve infrastructuur (bijvoorbeeld schoolinfrastructuur). In de ene gemeente met 
meer succes dan in de andere. Overleg en samenwerking met de gemeentebesturen en OCMW 
blijven soms moeilijk. In Linkebeek en Wezembeek-Oppem is er wel overleg met het OCMW om ook 
kwetsbare groepen doelgroepen aan het bewegen te krijgen en te integreren in bestaande 
sportstructuren. 
De instroom die sportclubs kennen is vooral van internationale/anderstalige aard. Niet onlogisch als 
we de integratiecijfers erbij nemen. Deze instroom zorgt er echter voor dat het Nederlands als 
verbindende taal in de sportclub alsmaar meer onder druk komt te staan. Vzw ‘de Rand’ deelt 
daarom in de toekomst haar expertise over het onthaal van anderstaligen en organiseert hierrond 
sessies voor de sportclubs. Hierbij zet vzw ‘de Rand’ onder andere de methodieken, instrumenten en 
praktijkvoorbeelden die ontwikkeld worden binnen Boest! – samen scoren met Nederlands in . Op die 
manier krijgen sportclubs ondersteuning in het omgaan met deze uitdagingen. Dat anderstaligen de 
weg vinden naar de Nederlandstalige sportclubs is een positief gegeven. Dat betekent dat de clubs 
een open werking hebben en de communicatie ook anderstalige inwoners bereikt. Een extra 
uitdaging is het behouden van het Nederlands als verbindende clubtaal én het betrekken van de 
nieuwe leden bij de sportclubwerking. De nieuwe groep leden gedraagt zich eerder als klanten dan 
sportclubleden waardoor er minder betrokkenheid is. Dit zorgt ervoor dat er vanuit deze groep 
sporters weinig of geen doorstroming is naar de sportclubbesturen en trainersfuncties. De huidige 
bestuursleden en trainers zijn hierdoor ook weinig ambitieus, hebben weinig perspectief en stellen 
het duurzame karakter van hun vereniging soms in vraag. Ze zijn tevreden dat ze de huidige (vaak 
beperkte) werking kunnen blijven continueren. 
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Doelstellingen en acties 2020-2025 

DLSB1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een 
doelgericht subsidiebeleid 
 

DLSB 1.A: kwalitatieve ondersteuning via rechtstreekse subsidies aan de Nederlandstalige 
sportverenigingen van de desbetreffende gemeenten. 
 

Actie 1.a.1:  
Vzw ‘de Rand’ ondersteunt de sportclubs financieel op basis van lokale verdeelsleutels en met het 
oog op een kwalitatieve basiswerking. 
 

Actie 1.a.2: 
Vzw ‘de Rand’ ondersteunt clubs met een jeugdwerking met het oog op de kwaliteitsbewaking van 
jeugdsport. Vzw ‘de Rand’ stimuleert jeugdsportbegeleiders en jeugdcoördinatoren tot het volgen 
van opleiding en bijscholing en voorziet hiervoor financiële ondersteuning op basis van een 
subsidiereglement.  
 

Actie 1.a.3: 
Vzw ‘de Rand’ stimuleert en ondersteunt de sportverenigingen tot onderling overleg in functie van 
het afstemmen van het subsidiebeleid op de lokale hedendaagse uitdagingen en noden.  
 

Actie 1.a.4: 
Vzw ‘de Rand’ ondersteunt een duurzame sportclubwerking en gaat in overleg met bovenlokale 
partners zoals Sport Vlaanderen om mee na te denken over de uitdagingen waar sportclubs in 
Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem mee kampen. Vzw ‘de Rand’ zet de expertise van 
sportpartners waar mogelijk mee in op het terrein. 
 

DLSB 1.B: ondersteuning aan en stimulatie van de opstart van nieuwe Nederlandstalige 
sportverenigingen via een startsubsidie. 
 

Actie 1.b.1: 
Vzw ‘de Rand’ ondersteunt nieuwe opstartende sportverenigingen in Kraainem, Linkebeek en 
Wezembeek-Oppem en verlaagt de drempel door middel van een startsubsidie. Vzw ‘de Rand’ werkt 
hiervoor met een reglement voor startende sportclubs. 
 

DLSB 1.C: Opzetten van sensibiliseringsinitiatieven en begeleidingstrajecten voor het opstarten van 
nieuwe Nederlandstalige sportverenigingen in desbetreffende gemeenten i.s.m. de promotiedienst 
Vlaams-Brabant van Sport Vlaanderen en de eventueel aanwezige Vlaamse sportfederatie. 
 

Actie 1.c.1: 
Vzw ‘de Rand’ promoot de ondersteuning van nieuwe sportclubs via haar communicatiekanalen in 
Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem. Ze doet dit enerzijds door de info permanent ter 
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beschikking te stellen op de website en door de ondersteuning voor startende sportclubs prominent 
in de kijker te zetten. 
 
Actie 1.c.2: 
Vzw ‘de Rand’ organiseert overleg met de promotiedienst van Vlaams-Brabant om hun expertise 
inzake sensibilisering en stimulering van de lokale bevolking tot het opstarten van een 
sportclubwerking mee te kunnen nemen in functie van haalbare acties op het terrein.  
 
Indicatoren: 

1) Het aantal leden in de gesubsidieerde sportclubs van de gemeenten blijft status quo of daalt 
met maximum 10 %. 

2) Er vindt een jaarlijks overleg met de promotiedienst Vlaams-Brabant van Sport Vlaanderen 
plaats. 

3) Vzw ‘de Rand’ zet jaarlijks de startsubsidie in de kijker via minstens 1 van haar 
communicatiekanalen. 
 

DLSB 2: Het ondersteunen van promotieactiviteiten gericht op het activeren tot sportparticipatie. 
 

Actie 2.1: 
Vzw ‘de Rand’ stimuleert de bevolking tot sportparticipatie door enerzijds het aanbod van de 
Nederlandstalige sportclubs in haar promotiekanalen op te nemen en anderzijds gezamenlijke 
promotie-initiatieven van de sportraad en aangesloten sportclubs te ondersteunen. 
 

Actie 2.2: 
Vzw ’de Rand’ promoot de bovenlokale sportinitiatieven via haar eigen promotiekanalen.  
 

Actie 2.3: 
Vzw ‘de Rand’ volgt informatie, cijfers en evoluties over de veranderende bevolking in de 3 
gemeenten nauw op. Vzw ‘de Rand’ deelt relevante info met de sportclubs en deelt ook haar 
expertise hoe zij hier als organisatie op het terrein mee omgaat. Op die manier ondersteunt vzw ‘de 
Rand’ de sportclubs om een nieuw publiek aan te boren en hun werking eventueel nog meer open te 
trekken. Hiermee bieden clubs een sportief aanbod dat tegelijk gemeenschapsvormend is én dat de 
sociale cohesie van de diverse gemeenschap ten goede komt. 
 
Indicatoren: 

1) In Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem zet vzw ‘de Rand’ minstens 1 keer per jaar 
een lokaal sportaanbod in de kijker via haar bestaande communicatiekanalen.  

2) Vzw ‘de Rand’ zet minstens 1 keer per jaar een bovenlokaal sportaanbod in de kijker via haar 
bestaande communicatiekanalen.  

3) Vzw ‘de Rand’ agendeert jaarlijks op de sportraadvergadering een informatief en inspirerend 
punt met betrekking tot de lokale specifieke context.  
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DLSB 3: Het ondersteunen van lokale initiatieven met betrekking tot sport, op basis van behoeften 
van inwoners van de gemeenten en van de lokale sportclubs. 
 

Actie 3.1: 
Vzw ‘de Rand’ ondersteunt lokale sportinitiatieven door middel van projectsubsidies. De 
projectsubsidie zorgt er onder andere voor dat de financiële drempel voor de deelnemers laag blijft. 
Vzw ‘de Rand’ zet in op verbinding en stimuleert de sportverenigingen tot samenwerking zodat de 
organisatie van activiteiten buiten hun reguliere werking haalbaar en aantrekkelijk is. 
 

Actie 3.2: 
Vzw ‘de Rand’ faciliteert en ondersteunt overlegmomenten tussen de sportclubs en andere actoren 
met als doel informatie uit te wisselen, van elkaar te leren en het aanbod op elkaar af te stemmen. 
 

Actie 3.3: 
Vzw ‘de Rand’ organiseert en ondersteunt een sportaanbod dat complementair is aan wat er al 
bestaat. Vzw ‘de Rand’ spreekt enerzijds voor de organisatie en/of begeleiding lokale partners aan en 
kijkt anderzijds om bovenlokale initiatieven te organiseren in de gemeente.  
 

Actie 3.4: 
Vzw ‘de Rand’ werkt drempels voor deelname aan lokaal, regionaal en Vlaams sportaanbod weg.  
 

Actie 3.5: 
Vzw ‘de Rand’ ondersteunt of organiseert vorming en bijscholing rond gezondheid, beweging en 
sportclubwerking. 
 
Indicatoren: 

1) Per gemeente organiseert vzw ‘de Rand’ minstens 1 lokaal initiatief per jaar. 
2) Per gemeente organiseert vzw ‘de Rand’ minstens 1 bovenlokaal initiatief per jaar. 
3) Vzw ‘de Rand’ ondersteunt of organiseert minstens 1 vorming of bijscholing per jaar. 
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Actieplan 2020 

DLSB1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een 
doelgericht subsidiebeleid. 
 

DLSB1a: Kwalitatieve ondersteuning via rechtstreekse subsidies aan de Nederlandstalige 
sportverenigingen van de desbetreffende gemeenten. 

Actie 1.a.1: In 2020 ondersteunt vzw ‘de Rand’ de sportclubs in Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-
Oppem door middel van een rechtstreekse subsidie. Op die manier kunnen de clubs een kwalitatieve 
werking garanderen en zichtbaar blijven in de gemeente.  
 Timing: dossiers behandelen in november + tijdige uitbetaling in december 
 Instrumenten: de goedgekeurde subsidiereglementen door de sportraden van Kraainem, 

Linkebeek en Wezembeek-Oppem  
Actie 1.a.2: Aanvullend stimuleert vzw ‘de Rand’ clubs met een jeugdwerking om de kwaliteit van 
hun jeugdsportwerking te behouden of te optimaliseren. Vzw ‘de Rand’ stimuleert 
jeugdsportbegeleiders en jeugdcoördinatoren tot het volgen van opleiding en bijscholing en voorziet 
hiervoor financiële ondersteuning op basis van een subsidiereglement.  
 Timing: dossiers behandelen in november + tijdige uitbetaling in december 
 Instrumenten: de goedgekeurde subsidiereglementen door de sportraden van Kraainem, 

Linkebeek en Wezembeek-Oppem 
Actie 1.a.3: Vzw ‘de Rand’ houdt de vinger aan de pols om haar subsidiebeleid af te stemmen op de 
lokale hedendaagse uitdagingen en noden. Vzw ‘de Rand’ agendeert in Kraainem, Linkebeek en 
Wezembeek-Oppem in 2020 tijdens een sportraadvergadering een korte reflectie over haar 
subsidiebeleid en bijhorend reglement én biedt elke club de kans om haar noden kenbaar te maken.  
 Timing: mei-juni 
 Instrumenten: de agenda’s van de sportraden van Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem 

Actie 1.a.4: vzw ‘de Rand’ en Sport Vlaanderen zoeken samen oplossingen om met de uitdagingen op 
het terrein om te gaan en met het oog op een duurzame sportclubwerking in Kraainem, Linkebeek en 
Wezembeek-Oppem. 
 Timing: februari-maart 
 Instrumenten: een overleg met Sport Vlaanderen, de medewerkers van vzw ‘de Rand’ en 

eventueel een afvaardiging uit sportraden van Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem 

 
 

DLSB1b: Ondersteuning via startsubsidies gedurende het eerste werkingsjaar aan nieuwe 
Nederlandstalige sportverenigingen van de desbetreffende gemeenten. 

Actie 1.b.1: In 2020 krijgen nieuwe Nederlandstalige sportclubs ondersteuning van vzw ‘de Rand’. Ze 
krijgen enerzijds financiële ondersteuning op basis van een reglement en anderzijds promotionele 
ondersteuning via de lokale promotiekanalen van vzw ‘de Rand’. 
 Timing: behandelen van ingediende ondersteuningsdossiers doorheen het hele jaar, 

ondersteuning van de opstart doorheen het hele jaar met promotie als focus (eerste 
werkingsjaar van de vereniging) 

 Instrumenten: het reglement voor opstart van nieuwe Nederlandstalige sportverenigingen en 
de lokale communicatiekanalen van vzw ‘de Rand’ 
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DLSB1c: Opzetten van sensibiliseringsinitiatieven en begeleidingstrajecten voor het opstarten van 
nieuwe Nederlandstalige sportverenigingen in desbetreffende gemeenten i.s.m. de promotiedienst 
Vlaams-Brabant van Sport Vlaanderen en de eventueel aanwezige Vlaamse sportfederaties. 
Actie 1.c.1: Vzw ‘de Rand’ promoot de ondersteuning van nieuwe sportclubs via haar 
communicatiekanalen in Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem. Ze doet dit enerzijds door de 
info permanent ter beschikking te stellen op de website en door de ondersteuning voor startende 
sportclubs prominent in de kijker te zetten. 
 Timing: hele jaar door op website + gerichte actie in april-mei 
 Instrumenten: lokale communicatiekanalen: website, nieuwsbrief, gemeenschapskrant 

facebookpagina … 
Actie 1.c.2: Vzw ‘de Rand’ zit samen met de promotiedienst van Vlaams-Brabant om haar expertise 
inzake sensibilisering en stimulering van de lokale bevolking tot het opstarten van een 
sportclubwerking mee te kunnen nemen in functie van haalbare acties op het terrein.  
 Timing: voorjaar 
 Instrumenten: een uitnodiging tot overleg met de promotiedienst van Sport Vlaanderen 

 
Indicatoren DLSB1 
4) Het aantal leden in de gesubsidieerde sportclubs van de gemeenten blijft status quo of daalt 

met maximum 10 %. 
5) Er vindt een overleg met de promotiedienst Vlaams-Brabant van Sport Vlaanderen plaats. 
6) Vzw ‘de Rand’ zet de startsubsidie in de kijker via minstens 1 van haar reguliere 

communicatiekanalen. 
 

DLSB2: Het ondersteunen van promotieactiviteiten gericht op het activeren tot sportparticipatie. 
 

Actie 2.1: Vzw ‘de Rand’ zet de inwoners van Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem aan tot 
sportparticipatie door enerzijds het aanbod van de Nederlandstalige sportclubs te promoten via haar 
lokale communicatiekanalen en anderzijds met de sportraad en sportclubs promotie-initiatieven uit 
te werken. 
 Timing: hele jaar door 
 Instrumenten: de reguliere communicatiekanalen (website, nieuwsbrief, gemeenschapskrant 

facebookpagina …) en de sportclubs en overlegraden 
Actie 2.2: Vzw ’de Rand’ promoot bovenlokale sportinitiatieven en werkt mee aan regionale 
sportpromotie-initiatieven. 
 Timing: hele jaar door 
 Instrumenten: regiosamenwerking en de reguliere communicatiekanalen (website, 

nieuwsbrief, gemeenschapskrant facebookpagina …) 
Actie 2.3: Vzw ‘de Rand’ deelt binnen de sportraad evoluties over de veranderende bevolking en 
geeft clubs concrete tips hoe zij hier kunnen mee omgaan in hun werking. Op die manier zet het 
clubaanbod tegelijk in op gemeenschapsvorming en sociale cohesie van de diverse gemeenschap én 
kunnen clubs mogelijk ook een nieuw publiek aanboren. 
 Timing: voorjaar 
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 Instrumenten: sportraadvergaderingen, expertise vzw ‘de Rand’, Boest!-campagne en 
ontwikkelde materialen 
 

Indicatoren DLSB2: 
1) In Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem zet vzw ‘de Rand’ minstens 1 lokaal sportaanbod 

in de kijker via haar bestaande communicatiekanalen.  
2) Vzw ‘de Rand’ zet minstens 1 bovenlokaal sportaanbod in de kijker via haar bestaande 

communicatiekanalen.  
3) Vzw ‘de Rand’ agendeert op de sportraadvergadering minstens 1 keer een informatief en 

inspirerend punt met betrekking tot de lokale specifieke context .  

DLSB3: Het ondersteunen van lokale initiatieven met betrekking tot sport, op basis van behoeften 
van inwoners van de gemeenten en van de lokale sportclubs. 
 
Actie 3.1: Vzw ‘de Rand’ zet in op verbinding en stimuleert de sportverenigingen tot samenwerking. 
Vzw ‘de Rand’ ondersteunt financieel en/of organisatorisch lokale sportinitiatieven:  

- Kraainem: sportweken en een naschool sportaanbod + aanspreken van clubs en andere 
lokale partners om een sportinitiatief op te zetten 

- Linkebeek: een petanquetornooi, een kubbtornooi en een fietsdag + aanspreken van clubs en 
andere lokale partners om een sportinitiatief op te zetten 

- Wezembeek-Oppem: een afsluitactiviteit van de Maand van de sportclub + aanspreken van 
clubs en andere lokale partners om een sportinitiatief op te zetten 

 Timing: hele jaar door clubs en partners aanspreken; activiteiten in april, mei, juni, september, 
oktober, november 

 Instrumenten: subsidiereglementen projectsubsidie, sportclubs en sportraden 
Actie 3.2: Vzw ‘de Rand’ bewaakt dat de sportraad en clubs minstens 3 keer per jaar samenkomen en 
stimuleert overleg tussen sportclubs en andere lokale actoren met als doel informatie uit te wisselen, 
van elkaar te leren en het aanbod op elkaar af te stemmen. 
 Timing: minstens 3 keer per jaar een overleg met de sportclubs en eventueel andere partners 
 Instrumenten: overlegmomenten 

Actie 3.3: Vzw ‘de Rand’ organiseert en ondersteunt een sportaanbod dat complementair is aan wat 
er al bestaat.  

- Kraainem: 3 lokale en 1 regionale sportactiviteit voor senioren, een scholenveldloop en Kijk ik 
fiets! 

- Linkebeek: 3 wandelingen en een sportdegustatie 
- Wezembeek-Oppem: lessenreeksen yoga en relaxatie 
 Timing: hele jaar door, vzw ‘de Rand’ zoekt naar geschikte momenten die geen hinder vormen 

voor de organisatie van reeds bestaande activiteiten. 
 Instrumenten: samenwerking met lokale en regionale partners 

Actie 3.4: Vzw ‘de Rand’ werkt drempels voor deelname aan lokaal, regionaal en Vlaams 
sportaanbod weg door het aanbod te promoten via communicatiekanalen, tussen te komen in 
deelnamegelden, busvervoer in te leggen indien mogelijk … 
 Timing: hele jaar door 
 Instrumenten: reguliere communicatiekanalen, samenwerking lokale partners voor toeleiding, 

samenwerkingsovereenkomst met OCMW Linkebeek, regiosamenwerkingen   
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Actie 3.5: Vzw ‘de Rand’ polst naar vormingsnoden en interesse om vervolgens vorming en 
bijscholing rond gezondheid, beweging en sportclubwerking te organiseren of te ondersteunen. 
 Timing: april en oktober 
 Instrumenten: bevraging tijdens sportraadvergaderingen, samenwerking met partners die 

vorming en bijscholing organiseren of begeleiden 
 
Indicatoren DLSB3: 

1) Per gemeente organiseert vzw ‘de Rand’ minstens 1 lokaal initiatief. 
2) Per gemeente organiseert vzw ‘de Rand’ minstens 1 bovenlokaal initiatief. 
3) Vzw ‘de Rand’ ondersteunt of organiseert minstens 1 vorming of bijscholing. 
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Begroting 2020-2025 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

DLSB1 een doelgericht subsidiebeleid  € 37.214,84   €  37.650,00   € 38.450,00   €  38.700,00   € 39.750,00   € 40.000,00  

DLSB2 sportparticipatie  €    4.500,00   €    4.300,00   €   6.115,00   €    5.200,00   €   4.500,00   €   5.750,00  

DLSB3 lokale behoeften  € 22.936,07   €  23.993,92   € 22.697,81   €  25.708,06   € 25.730,17   € 25.629,83  

TOTAAL  €  64.650,91   €  64.943,92   € 67.262,81   € 69.608,06   € 69.980,17   € 71.379,83  

20% ondersteuning vzw 'de Rand'  €  16.144,00   €  16.466,88   € 16.796,21   € 17.132,14   € 17.474,83   € 17.824,27  

TOTAAL  €  80.794,91   €  82.410,80   € 84.059,02   € 86.740,20   € 87.455,00   € 89.204,10  



Sportbeleidsplan vzw ‘de Rand’ 2020-2025 28 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN 
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GOEDKEURING SPORTRAAD KRAAINEM 

 

Van: michel.renders@telenet.be <michel.renders@telenet.be>  
Verzonden: maandag 25 november 2019 14:20 
Aan: Joep Nieuwenhuis <joep.nieuwenhuis@derand.be> 
CC: Alfons Janssens, De Kamme <alfons.janssens6@pandora.be>; Boris Kandziora <b.kandziora@mailbox.org>; 
Jean-Paul Cordemans <jp.cordemans@skynet.be>; Luc De Fré (Mikra) <luc.defre@skynet.be>; Pascal Demey 
<pascal.demey@yahoo.com> 
Onderwerp: Goedkeuring Nieuw sportbeleidsplan 

 

Hierbij bevestig ik, Michel Renders, in hoedanigheid van voorzitter van de Sportraad 
Kraainem, dat het voorstel van sportbeleidsplan voor de volgende periode unaniem door 
de Kraainemse Sportverenigingen (aangesloten bij de sportraad Kraainem) is 
goedgekeurd. 

 

Voor Kraainem Tigers - Boris Kandziora op 22/11/2019 

Voor De Kamme - Alfons Janssens op 22/11/2019 

Voor Mikra - Luc Defré op 24/11/2019 

Voor KnA-Kraainem - Michel Renders op 25/11/2019 

 

Michel Renders 

Voorzitter Sportraad Kraainem. 

 

 

GOEDKEURING SPORTRAAD LINKEBEEK 

 

datum 21 november 2019 
vergadering Sportoverleg Linkebeek 

locatie GC de Moelie 

aanwezig Marleen, Maryse, René Mosselmans, René Surkeyn, Johan De Sauter, Albert 
Dobbeleire, Claire Schittekat Christopher, Dirk  

verontschuldigd                                                                                                                                                        
 

 
1. Sportbeleidsplan vzw ‘de Rand’ 2020 – 2025   
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Voor de komende 5 jaar moet er een nieuw beleidsplan opgesteld worden. Vzw ‘de Rand’ 
heeft een beleidsplan opgemaakt voor de gemeenten Linkebeek, Kraainem en Wezembeek-
Oppem. Er is dus 1 globaal beleidsplan gemaakt. Per gemeente zijn er een beleidsplan en 
actieplan gemaakt met lokale accenten. 

  
Net zoals in het beleidsplan van 2018-2019 werken we met 3 doelstellingen en 
subdoelstellingen die geformuleerd zijn door vzw ‘de Rand’ en die op maat van onze 
gemeenten zijn. Per doelstelling en subdoelstelling zijn er acties aan verbonden. 

 Doelstelling 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de 
sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid 
 Doelstelling 1.A: kwalitatieve ondersteuning via rechtstreekse subsidies aan de 

Nederlandstalige sportverenigingen van de desbetreffende gemeenten. 
 Doelstelling 1.B: ondersteuning aan en stimulatie van de opstart van nieuwe 

Nederlandstalige sportverenigingen via een startsubsidie. 
 Doelstelling 1.C: Opzetten van sensibiliseringsinitiatieven en 

begeleidingstrajecten voor het opstarten van nieuwe Nederlandstalige 
sportverenigingen in desbetreffende gemeenten i.s.m. de promotiedienst 
Vlaams-Brabant van Sport Vlaanderen en de eventueel aanwezige Vlaamse 
sportfederatie. 

 Doelstelling 2: Het ondersteunen van promotieactiviteiten gericht op het activeren 
tot sportparticipatie. 

 Doelstelling 3: Het ondersteunen van lokale initiatieven met betrekking tot sport, op 
basis van behoeften van inwoners van de gemeenten en van de lokale sportclubs. 
 

Het Sportoverleg Linkebeek gaat akkoord met de gekozen doelstellingen en keurt het 
Sportbeleidsplan 2020-2025 van vzw ‘de Rand’ goed. 
 
In bijlage vind je het Sportbeleidsplan 
. 
 

2. Begroting Sportbeleidsplan vzw ‘de Rand’ 2020-2025 
 
Bij het sportbeleidsplan 2020-2025 hoort een meerjarenbegroting. 
Het Sportoverleg Linkebeek gaat akkoord met de meerjarenbegroting van het 
Sportbeleidsplan 2020-2025 van vzw ‘de Rand’ en keurt dit goed. 
 
In bijlage vind je de meerjarenbegroting van het sportbeleidsplan 2020-2025 van vzw ‘de 
Rand’. 
 

3. Actieplan 2020 vzw ‘de Rand’  
 

Voor 2020 heeft vzw ‘de Rand’ een actieplan opgesteld met daarin dezelfde doelstellingen en 
subdoelstellingen als het sportbeleidsplan. Hierin wordt de timing en het budget voorgesteld 
waar we in 2020 aan gaan werken. 
 
Het Sportoverleg keurt het actieplan 2020 goed. 
 
In bijlage vind je het actieplan voor 2020. 
 
 

4. Begroting 2020 vzw ‘de Rand’ 
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Bij het actieplan van 2020 hoort ook een begroting bij waar we de middelen gaan uitgeven. 
Het Sportoverleg Linkebeek gaat akkoord met de begroting van het actieplan 2020 van vzw 
‘de Rand’ en keurt dit goed. 
 
In bijlage vind je de begroting van het actieplan van 2020 van vzw ‘de Rand’ 
 
 

5. Actieplan 2020 Sportbeleidsplan Linkebeek 
 
Dirk geeft uitleg bij het actieplan van 2020 voor Linkebeek. 
Voor de subsidieverdeling van de sportclubs gebruiken we het subsidiereglement van de 
voorbije jaren dat gebaseerd is op het aantal leden, gekwalificeerde trainers, … 
Voor de clubs met een jeugdwerking is er nog steeds een subsidie voor het volgen van 
opleidingen. 
Net zoals de voorbije jaren gaan we beginnende sportclubs ondersteunen met een 
startsubsidie. Hiervoor gaan we een promotie voeren via de kanalen van de Moelie.  
We zetten de lokale sportclubs nog steeds in de kijker op verschillende manieren, net zoals 
de bovenlokale activiteiten. Voor het deelnemen aan bovenlokale activiteiten voorzien we 
ook een terugbetaling van het inschrijvingsgeld. 
De sportclubs die een activiteit organiseren buiten hun dagelijkse werking worden nog 
steeds ondersteunt via een subsidie. Voort gaan we met het Sportoverleg en GC de Moelie 
nog steeds activiteiten organiseren zoals bvb het kubbtornooi en de scholenveldloop. 
 
Het Sportoverleg keurt het actieplan 2020 voor Linkebeek goed. 
 
In bijlage vind je het actieplan voor 2020. 
 

6. Begroting actieplan 2020 Sportbeleidsplan Linkebeek 
 
Bij het actieplan van 2020 hoort ook een begroting bij waar we de middelen gaan uitgeven. 
Het Sportoverleg Linkebeek gaat akkoord met de begroting van het actieplan 2020 van 
Linkebeek en keurt dit goed. 
 
In bijlage vind je de begroting van het actieplan van 2020 van Linkebeek. 

           

Voor het Sportoverleg Linkebeek,        
 Dirk Crap 
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GOEDKEURING SPORTRAAD WEZEMBEEK-OPPEM 

Van: Vincent Widdershoven <vincent.widdershoven@gmail.com>  
Verzonden: zaterdag 23 november 2019 11:31 
Aan: Laura Dierickx <laura.dierickx@derand.be> 
CC: anita melis (anitamelis54@gmail.com) <anitamelis54@gmail.com>; Anna Vanderperren 
<vanderperren_anna@hotmail.com>; annewesel@hotmail.com; arlette.cumps@gmail.com; 
bruno.jacobs1@telenet.be; Danielle.vnb64@gmail.com; davidsadeli@hotmail.com; Dirk Van Sever 
<dirk.vansever@hotmail.com>; Dirk Van Sever <dirk.vansever@gemeente-wezembeek-oppem.be>; Eddy 
Baertsoen <eddy.baertsoen@outlook.com>; eddyclais@hotmail.com; gabriel.staessen@hotmail.com; 
henderickxjm@hotmail.com; Luc Vanhaelen <jl_vanhaelen@yahoo.com>; louis.vogels@telenet.be; 
marcel.abts@skynet.be; ninineke@hotmail.com; Paul Vanderbiest <paul.vanderbiest@outlook.com>; 
rudi.vandervorst1@telenet.be; thomas.geyns@gmail.com; tim.hernalsteen@gmail.com; Dirk Desmet 
<dirk.desmet@toyotabelgium.net>; Cindy Van Dijck <cindy.vandijck@derand.be> 
Onderwerp: Re: Goedkeuring sportbeleidsplan t.e.m. 22/11/2019 

Beste Laura, 

Dank je voor het toezenden van het Sportbeleidsplan. Zoals afgesproken gebeurde de goedkeuring 
via mail. Ik kan je nu melden dat er geen bezwaren ten aanzien van de verschillende onderdelen zijn 
binnengekomen. 
Namens de aangesloten verenigingen kan ik derhalve bevestigen dat het Sportbeleidsplan is 
goedgekeurd. 

Met vriendelijke groeten, 
Vincent 

Le mer. 20 nov. 2019 à 11:08, Laura Dierickx <laura.dierickx@derand.be> a écrit : 

Beste leden van de Sportraad 

Intussen is het sportbeleidsplan rond. In de bijlage vinden jullie het sportbeleidsplan, een 
overkoepelend actieplan van vzw ‘de Rand’, een begroting voor de hele beleidsperiode en een 
begroting voor komend jaar. 
Zoals op de vergadering afgesproken, gebeurt de goedkeuring via mail. Sturen jullie terug naar 
Vincent en naar mij of jullie instemmen met volgende documenten:Het sportbeleidsplan 

a. Het actieplan voor het sportbeleid van vzw ‘de Rand’ 
b. De begroting voor het sportbeleid 2020-2025 
c. De begroting voor het sportbeleid 2020 

Gelieve opmerkingen of vragen door te sturen t.e.m. deze vrijdag 22/11/2019. Zonder tegenbericht 
gaan we ervan uit dat de documenten zijn goedgekeurd.  
Nog eens bedankt voor alle input en medewerking. Het verslag van de vorige vergadering krijgen 
jullie binnenkort. De datum van de volgende vergadering is verplaatst naar dinsdag 11/02/2020 om 
20 uur. 

Groeten 
Laura Dierickx 
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SUBSIDIEREGLEMENT KRAAINEM (apart in pdf) 

 

SUBSIDIEREGLEMENT LINKEBEEK (apart in pdf) 

 

SUBSIDIEREGLEMENT WEZEMBEEK-OPPEM (apart in pdf) 

 


