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Een frisse wind door het Vlaamse amateurvoetbal
Extra focus op de jeugd en de financiële gezondheid van de clubs
Het amateurvoetbal in Vlaanderen is genadeloos getackeld. Met twee voeten vooruit. De
toestand is ernstig, maar niet hopeloos. Daar is de nieuwe beweging ‘Vista!? De weg naar
een leefbaarder amateurvoetbal’ heilig van overtuigd. Het doel is heel duidelijk:
structureel de zaken veranderen, en niet enkel op korte termijn. 4 clubs uit verschillende
provincies trekken aan de kar: FC Latem (P1, OVL), BOKA United (P1, VLBR), WambeekTernat (P1, VLBR), City Pirates (2de Amateur, ANT). Achter ons zo’n 160 andere clubs, van
amateurklasse tot 4de provinciale, uit alle provincies. En 51 clubs ondertekenden
ondertussen het charter dat Vista! vorig weekend verspreidde.

Het is tijd voor actie
Geen enkele club – van vierde provinciale tot en met eerste amateur – ontsnapt momenteel aan de
bittere realiteit. De blessuretijd tikt dreigend verder, terwijl de druk alleen maar toeneemt. Een
aantal maatschappelijke factoren bezorgde het lokaal voetbal de voorbije jaren al de nodige
kopzorgen: hogere opleidingskosten, het afhaken van heel wat plaatselijke sponsors, de toenemende
populariteit van talrijke andere sporten en dies meer. Het hoeft echt niemand te verbazen dat de
afgelopen tien jaar in bepaalde provincies zo’n dertig procent voetbalclubs gewoon van de kaart
geveegd zijn. Alleen al in Limburg staat de teller intussen op liefst honderd verdwenen
voetbalverenigingen. Hallucinant. De aanhoudende coronacrisis heeft de voorbije maanden nog
maar eens duidelijk gemaakt dat de brede basis van ons nationaal voetbalmodel in steeds nauwere
schoentjes komt te staan. Een trieste evolutie die evenwel omkeerbaar is.
Mits ingrijpende maatregelen op het vlak van organisatie, administratie, infrastructuur, financiën en
(jeugd)opleiding. Voor veel lokale ploegen is de wereldwijde Covid-19-uitbraak de trigger geweest
om al die problemen eindelijk eens aan de kaak te stellen. En het daar vooral niet bij te laten. Aan de
noodrem trekken is één ding, de logge locomotief weer op het juiste spoor krijgen een ander. Het
gemeenschappelijk doel? Voetbal blijven organiseren als sociaal toegankelijke ploegsport en vooral
dat alles weer leefbaar maken en – veel belangrijker nog – houden. En zo ook onze vrijwilligers, het
fundament van onze voetbalsport en van de samenleving tout court, betrokken en enthousiast
houden.
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Op weg naar een beter amateurvoetbal
Met het kiemen van een nieuwe grasmat voor volgend seizoen, helaas vroeger dan ooit, ontstond
eind maart ook de werkgroep ‘Vista!? Op weg naar een beter amateurvoetbal’. Een ambitieus
initiatief, gegroeid vanuit de clubs zelf, die ondertussen gesteund en gedragen wordt door meer 160
amateurploegen uit alle windstreken van Vlaanderen (and still counting). Een 20-tal clubs hebben
zich actief geëngageerd de voorbije weken via een virtuele werkgroep met als voornaamste focus:
financiën en jeugdopleiding. Dat resulteerde al snel in een twintig pagina’s tellend collectief charter
annex actieplan. Geen half werk. Samen met Voetbal Vlaanderen en de Vlaamse overheid werd
intussen ook afgetoetst hoe we als lokale clubs voortaan nog meer en beter onze krachten kunnen
bundelen zodat de brede basis van weleer weer werkbaar wordt. Want laat ons een kat een kat
noemen: zonder amateurvoetbal geen Pro League, zonder een goede voetbalopleiding vanaf de
duiveltjes geen Rode Duivels.
Makkelijker gezegd dan gedaan? Wellicht wel. Maar de tijd van “go with the flow” is voorbij. We
willen de voortrekker zijn en ons aanpassen. Onze tactiek staat nog niet helemaal op punt, al kunnen
we toch al een tipje van de sluier lichten:
•
•
•
•

•

het vastleggen van een duurzaam administratief kader waarbinnen clubs in alle vrijheid hun
eigen accenten kunnen leggen;
een transparante samenwerking met alle overheden en federaties;
Dit jaar nog maximaal werken aan een corona-actieplan met Voetbal Vlaanderen, de
gemeentes en de Vlaamse Gemeenschap;
Vanaf nu tot eind 2020 de verdere concrete uitwerking van het charter met focus op een nog
betere én betaalbare jeugdopleiding, toepassing van duidelijke en transparant financiële
regels én samenwerking qua expertise gekoppeld aan begeleiding;
Tegen 2022 realisatie van een structurele samenwerking met overheid en federatie met
concrete projecten en investeringen rond een betere en moderne aangepaste infrastructuur.

Vista! bestaat uit een aantal vrijwilligers uit het lokaal voetbal die ook actief zijn in het bedrijfsleven
en een professioneel netwerk opgebouwd hebben met de nodige contacten binnen het Belgisch
voetbal, los van Voetbal Vlaanderen. Het doel is op lange termijn voetbal als sociale sport te laten
overleven door advies, begeleiding en een professionele aanpak op lokale leest.

Voor meer info kan je terecht bij:
•
•

Bart Vandesompele - FC Latem (1ste P OVL) – initiatiefnemer
o Email: bart.vandesompele@telenet.be - gsm +32 485 200 201
Frank Vandenborre – BOKA United (1ste P VL BR) – initiatiefnemer
o Email: frank.vandenborre@ageas.com - gsm +32 477 477 242

Bijlage: Vista! Charter (ondertussen ondertekend door 51 clubs (and still counting)

