
1 



Beknopt Jaarverslag 2016 Sportimonium V.Z.W. - website  



BEKNOPT JAARVERSLAG 2016  
 website 

 
 
 
 

SPORTIMONIUM V.Z.W.  
Trianondreef 19, 1981 Hofstade/Zemst 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2 



Beknopt Jaarverslag 2016 Sportimonium V.Z.W. - website  



 



3 



Beknopt Jaarverslag 2016 Sportimonium V.Z.W. - website  







4 



Beknopt Jaarverslag 2016 Sportimonium V.Z.W. - website  



Dit jaarverslag 2016 is het derde rapport in de beleidsperiode 2014-2018.  
De onderstaande boordtabel werd gebruikt als inventaris van de doelstellingen 
2016 en om de progressie van de actiepunten te evalueren.  
De 16 vooropgestelde doelstellingen worden hieronder besproken.  
 
De boordtabel 2016 met de doelstellingen 
 
ALGEMENE BOORDTABEL  - DOELSTELLINGEN  Sportimonium V.Z.W.  voor 2016  (update 9/1/17)  :  2016

parameter ? tegen ? FINAAL 

BASISFUNCTIE  & BASISDOELSTELLING 

Het ondersteunen en optimalizeren van de 4 basisfuncties van het museum boordtabellen 31/dec

(collectievorming/collectiebeheer/ontsluiting en wetenschappelijk onderzoek /publiekswerking )

COLLECTIEBEHEER & COLLECTIEVORMING

1. Lotto - Documentatiecentrum Sportimonium operationeel mijlpalen data 30/jun

2. Preservation Hall Victor Boin operationeel tegen 1/6/16  ( deel Jaak Jespers 1/4/16) mijlpalen data 1/jun

PUBLIEKSWERKING 

3. Naambekendheid vergroten met 20 % tegenover 2015 (namelijk 273 vermeldingen) n vermeldingen 31/dec

4. Aantal bezoekers verhogen met 10% tot 18863 ( 2014 + 10% ) n bezoekers 31/dec

VERSTERKEN FINANCIËLE BASIS 

5. Verhoging eigen inkomsten (verkoop/verhuur/overige ) tot €  165 000 € 31/dec

6. Aantrekken  sponsorcontracten ter waarde  van € 100 000 contracten + € 31/dec

7. Rapportering optimalizeren rapporten 31/dec

8. Nieuw beleidsplan en beheersovereenkomst  (Bloso) documenten 1/jul

VERSTERKEN ZAKELIJKE ORGANIZATIE 

9.  Werkbare processen & systemen ( verlofregeling/onkostennota/bestelbonnen/planning digitaal ) documenten 31/dec

10. Nieuw arbeidsregelement document 1/jun

11. IT beheer  100% operationeel plan+ uitvoering 1/apr

12. Boordtabellen / medewerker  (enkel marketing en collectie) 1/2/16 boordtabel 1/feb

OPTIMALIZEREN SAMENWERKING Sport Vlaanderen (S Vl ) 

13.S Vl Regulier / periodiek overleg + implementatie afspraken (beheerscommissie /ad hoc overleg) data /rapporten 31/dec

14.Synergie en samenwerking in de actieplannen 2016  evenementen 31/dec

15. Verbeterde exploitatiemogelijkheden(toegang /strandcafé/advertentie domein/parking/ beveiliging) realizeren 31/dec

16. Toegankelijkheid & signalisatie van het museum (S Vl) verbeteren tegen 1/6/16 n tools 1/jun  
 
  kritische afwijkingen van het plan  

  niet gehaalde doelstelling   

  gehaalde doelstelling  

 
 
Algemeen commentaar op de boordtabel:  
 
Van de 16 doelstellingen werden er 9 gehaald (groen).  
Twee van de drie kerndoestellingen (3, 4) werden gehaald (groen): 
- de naambekendheid verhogen met 20 % > we haalden 313 vermeldingen 

(een stijging van + 37,8 %)  
- het aantal bezoekers verhogen met 10 % > we haalden 25.644 bezoekers 

(een stijging van + 49,5 %)  
De derde kerndoestelling (5), het verhogen van de eigen inkomsten naar € 
165.000, werd niet gehaald (rood).Het resultaat was € 103.702! 
Doelstelling 6, het aantrekken van sponsorcontracten ter waarde van € 100.000 
werd niet gehaald in de strikte zin (rood). Wel werd er voor € 200.000 aan giften 
en financiële ondersteuning opgehaald.  
Wat betreft doelstelling 10, een nieuw arbeidsreglement, is het werk aan de gang 
(oranje) met een vermoedelijke “oplevering” in 2017. 
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De 4 doelstellingen met betrekking tot de samenwerking met Sport Vlaanderen is 
er vooruitgang (oranje), waarbij de gedeeltelijk realisatie voor 2017 is. 
 
 

Bespreking van de gerealiseerde acties in 2016 tegenover de 
doelstellingen 2016  
 
Het ondersteunen en optimaliseren van de basisfuncties van het museum: 
collectievorming/collectiebeheer, ontsluiting en wetenschappelijk 
onderzoek en publiekswerking 
 
Algemeen overzicht 
Voor een groot deel van de medewerkers en zeker voor de 
collectiemedewerkers, stond 2016 in het teken van de verhuizing van de 
collecties naar het nieuwe depot. In de eerste maanden van het jaar werden de 
collectiestukken uit de vergaderzaal en de Exporuimte (met onder andere de 
volledige schermcollectie en de inhoud van het voormalig Kijkdepot) verhuisd. 
Hoofdmoot van de verhuisoperatie was de overbrenging van de (grote) 
voorwerpen, de archieven en de tijdschriften die zich in het externe 
museumdepot te Perk bevonden. Hier was de timing strikt aangezien de 
huurovereenkomst van het depot te Perk einde april 2016 verliep en het gebouw 
dus volledige leeg moest zijn. Alle stukken (ongeveer 10.000) werden tijdig en 
wel overgebracht naar de Hall Boin. Van een groot deel van de voorwerpen die 
nog niet waren gefotografeerd, zijn opnames gemaakt. In september 2016 werd 
tenslotte het laatste geheel, het verenigingsarchief, overgebracht van de kelder 
van het Strandgebouw naar de Hall Boin. 
Om de museumbezoekers en de bezoekers van het domein de mogelijkheid te 
bieden om achter de schermen van het museum te kijken en kennis te laten 
maken met minder bekende aspecten van erfgoedbeheer is via het Sportraam 
een inkijk mogelijk in het depot. In deze publieke ruimte zijn touchscreens 
voorzien die de toeschouwer tekst en uitleg verschaffen over betekenis en 
waarde van erfgoed en de bewaring en het beheer ervan. Een deel van de 
presentatie is gewijd aan de figuur Victor Boin en aan de realisatie/bouw van de 
hal, annex atelier en uitleendienst. Het Sportraam en de inrichting ervan waren 
net klaar toen op 29 september 2016 de Preservation Hall Victor Boin officieel 
werd ingehuldigd.  
 
De vier basisfuncties 
 
a. De collectievorming 
In werden 107 loten verworven. Het ging 87 maal om een schenking, 17 maal om 
een aankoop, 2 maal een bewaargeving en tot slot werd 1 ruil gedaan. Veelal 
bestaat een aanwinst uit diverse items. De 105 loten bevatten 62 maal 
publicaties voor de bibliotheekafdeling, 37 maal materiaal voor het 
voorwerpendepot, 13 keer voor de audiovisuele afdeling en 10 maal voor de 
archiefafdeling. 
 
Voorwerpen 
Bij de voorwerpen werden enkele directe spelobjecten verworven zoals een 
handbal (leder, 1960) een basketbal (leder, ca. 1960), tennisrackets 
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(verschillende materialen, vanaf 1950) en een recente rugbybal om er enkele te 
noemen. 
Verder ook nogal wat textiel met onder meer diverse, officiële tennistenues van 
de nationale ploeg (heren), de uitrusting (Lotto) van een seingever wielrennen, 
enkele vlaggen (turnen), vaantjes, … 
Zoals in voorgaande jaren hadden vele verwervingen te maken met de 
Olympische Spelen. In die context kreeg het Sportimonium onder meer de 
mascotte van de Spelen van Rio 2016, de fakkel van Rio 2016, het archief van 
het Belgian Paralympic Committee (zie verder) en een set euromunten van Rio 
2016. 
BOIC gaf 4 werken van Paul Daxhelet (1905-1993) in langdurige bewaargeving. 
Het gaat om schilderijen wielrennen, tweemaal voetbal en een rugbywedstrijd op 
groot formaat (210 x 310 cm). Via het BOIC verwierf het museum nog een 
atletenuniform en een training van de Spelen van Rio (2016). 
Bijzondere stukken zijn de 2 deltavliegers die aan het museum werden 
geschonken en een mooi houten Optimist-zeilbootje van omstreeks 1965. 
Een verdere greep: bierbeker met opschrift ‘Rik Van Steenbergen 3x 
wereldkampioen’, een high-speed camera (NAC 1000 SVHS Camera) voor 
bewegingsanalyse, een 100-tal medailles en pins van diverse sporten met onder 
andere een setje pins met de Rode Duivels, een glazen toonkast met een 
hoofdvogel of oppergaai van het handboogschieten samen met 3 
scharnierbogen, een lederen opbergtas en een armbeschermer, een waterski 
(ca. 1980), een paar bokshandschoenen (ca. 1950), een hometrainer Kynast 
(1980), schermkledij en wapens met linnen opbergzak (1950), oefenmasker 
stokvechten (1950), een paar golfschoenen (1980), een motorhelm ‘Levior’ 
(1950) en enkele trofeeën van de wandel- en de duivensport. 
 
Audiovisueel 
Evenals vorig jaar en dat in tegenstelling de jaren ervoor, was de aangroei in de 
audiovisuele collectie veeleer beperkt. Onder de aanwinsten vermelden we een 
50-tal verschillende affiches rugby (Vlaamse Rugbybond), een grote, 
ingekaderde foto (91 x 69 cm) uit 1927 en 15 diploma’s van worstelaar Pierre 
Mollin, een reeks diploma’s van de grote turnvoorman Nicolaas Jan Cupérus 
(1842-1928), een affiche ‘Gymnastiekuitvoering 13 februari 1918’ (ontwerp Alfred 
Ost) en een affiche met wielerkampioen Jean-Aerts (1907-1992). 
 
Bibliotheek 
In de bibliotheek bestonden de aanwinsten voor het grootste deel uit tijdschriften. 
Zo werden diverse jaargangen verworven van het Journal des Haras, des 
Chasses et des courses de Chevaux (Brussel, 1828-1830), De Stalen Handboog 
(1952-2000), Sportclub (1950-1952), de verschillende tijdschriften van de 
Koninklijke Belgische Tennisbond,de Fédération Royale Belge de Lawn Tennis 
en de Vlaamse Tennisvereniging (1949-2006, onvolledig), de tijdschriften van de 
Vlaamse Schermbond en het jaarboek atletiek van Lexicath (1971-1989, 
onvolledig). 
Voor de bibliotheek werden relatief veel publicaties verworven die te maken 
hebben met lokale sport. Meer bepaald gaat het vaak om jubileumuitgaven van 
(voetbal)verenigingen.  
Drie kleinoden verdienen een speciale vermelding: een tot voor kort voor het 
museum onbekend boekje van de hand van Pierre de Coubertin zelf, getiteld 
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Autour de la VIIme Olympiade Anvers 1920 (34 p., 9,5 x 15,5 cm); de brochure 
VIIe Olympiade Anvers 1920, programme officiel (68 p.) en een boekje uit 1956 
Règle officielle du Tennis de Table. 
 
Archief 
Belangrijkste en omvangrijkste verwerving was het archief van het Belgian 
Paralympic Committee. Het archief, dat 20 strekkende meter beslaat, is 
nagenoeg compleet vanaf de oprichting. In een tweede deel volgde nog een 
reeks archieven (1 m) in verband met de internationale werking.  
Een tweede belangrijk archief (1,5 m) heeft betrekking op de werking van de 
Vlaamse Schermbond. 
 
b. Het collectiebeheer 
Einde 2015 kon het bredere publiek al kennis maken met het nieuwe depot (maar 
zonder binneninrichting) ter gelegenheid van de eindejaarsreceptie en het 
opendeurweekend op 12 en 13 december. Toen was er al een kunstzinnige 
installatie opgezet in de grote open ruimte met een keuze van houten 
collectievoorwerpen, voornamelijk boten en turntoestellen. In januari 2016 is dan 
begonnen met de inrichting van het depot. Er werden grote metalen rekken 
geïnstalleerd met een hoogte van 4,5 m met tussen de rekken de nodige voor het 
kunnen manoeuvreren met een heftruck om de objecten ook in de hoogte op hun 
plaats te kunnen zetten.  
Op de verdieping van het depot werden in de loop van het jaar rekken (herbruik) 
geplaatst en daarbij werd gelijke tred gehouden met de aanvoer van de 
museumstukken. De verrolbare en elektrisch aangestuurde archiefkasten zijn 
sinds september 2016 operationeel. Naast de opslag van archieven is in deze 
kasten tevens plaats voorzien voor textiel en schilderijen en grote ingekaderde 
foto’s.  
De verhuizing van de objecten werd ingezet met de overbrenging van de collectie 
van het voormalig Schermmuseum Charles Debeur en inhoud van het voormalig 
Kijkdepot vanuit de Exporuimte, tijdelijk in gebruik voor opslag, naar de 
Preservation Hall Victor Boin. Dit werd in januari 2016 afgerond. Daarna werd de 
verhuizing uit het externe depot in Perk aangevat. De timing diende hier strikt 
gerespecteerd te worden. Per 30 april verliep immers de huurovereenkomst en 
het gebouw moest volledig ontruimd en gepoetst zijn tegen die datum. 
Eerst aan de beurt kwam het papieren gedeelte. Het overgrote deel van de 
boeken, tijdschriften en archieven werd opgeslagen op paletten in de 
archiefruimte van de Hall Boin in afwachting van definitief klassement in de nog 
te plaatsen archiefkasten. Het andere deel kreeg onderdak in het 
documentatiecentrum. Na de overbrenging van de papieren stukken kwamen de 
kleine voorwerpen aan de beurt in de loop van februari en maart. De grote 
stukken werden tot slot als laatste overgebracht in maart en april. De voorwerpen 
vroegen meer aandacht dan de papieren. Bij de objecten moest de staat 
nagegaan worden en vaak diende er schoongemaakt (stof) te worden. In enkele 
gevallen moesten de voorwerpen eerst in het quarantaine-sas van de Hall Boin 
gaan voor latere behandeling. Bij het binnenkomen in de Hall Boin werd van de 
nog niet gefotografeerde voorwerpen foto’s gemaakt. Het is echter niet gelukt om 
dit voor alle voorwerpen te doen. Dat geldt eveneens voor de 
standplaatsbepaling die slechts ten dele kon worden opgemaakt.  
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In september werd tenslotte het laatste geheel, het verenigingsarchief, 
overgebracht van de kelder in de Noordvleugel van het Strandgebouw naar het 
archiefgedeelte in de Hall Boin. 
 
In 2017 werd verder gewerkt aan het digitaliseringsproject VIAA. Dit project richt 
zich in eerste instantie op de omroepen en de collectie beherende instellingen die 
worden gesubsidieerd binnen het Cultureel-erfgoeddecreet. De audiocassettes, 
U-matics, Betacam SP en kwartduim-audiotapes (geluidsbanden) zijn reeds 
gedigitaliseerd. In de volgende golf worden de VHS video’s en de speelplaten 
gedigitaliseerd. Dit materiaal is geïnventariseerd in AMS, een programma van 
VIAA, en voorzien van een uniek inventarisnummer. 
Als het materiaal gedigitaliseerd is, wordt het terugbezorgd aan het 
Sportimonium. De digitale bestanden worden door het VIAA beheerd maar blijven 
eigendom van het Sportimonium en zullen online raadpleegbaar zijn. Zo zal ook 
het materiaal van andere deelnemers (waaronder de VRT) te raadplegen zijn. 
De filmcollectie van het Sportimonium is overgedragen aan Cinematec (Koninklijk 
Belgisch Filmarchief) te Brussel. Het gaat om een permanente bewaargeving 
waarbij Cinematec instaat voor het bewaren van het materiaal dat eigendom blijft 
van het Sportimonium. Voor de conservatie op lange termijn beschikt het 
Filmarchief over drie opslagplaatsen van meer dan 12.000 m², volledig uitgerust, 
beveiligd en geklimatiseerd.  
 
In de maand juli 2016 werd de vaste tentoonstelling en de Olympische Passage 
nagekeken en schoongemaakt door een laatstejaarsstudent bacheloropleiding 
restauratie-conservatie (UAntwerpen). De aandacht ging vooral naar het 
stofzuigen/schoonmaken van al het textiel. Afrondend maakte zij een rapport op 
met opsomming van concrete risico’s en aanbevelingen voor het voorkomen van 
beschadiging en voor een goed (periodiek) onderhoud. 
In de loop van het jaar, vooral na het afwerken van de verhuizing, zijn in de 
verschillende delen van het gebouw metingen verricht om de temperatuur en de 
relatieve vochtigheid te kennen om zodoende de nieuwe verwarming en 
verluchtingsinstallaties van het gebouw af te kunnen stellen. De metingen dienen 
ook als voorbereiding voor het dossier met betrekking tot apparatuur voor meting 
en monitoring dat in 2017 zal worden ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant.  
 
Bruiklenen aan andere instellingen 
- Brugge, EXPO 125 jaar Club Brugge, 9 november 2016 - 9 januari 2017 (3 

voorwerpen) 
- Brugge, Vlaamse Traditionele Sporten vzw, Mobiele tentoonstelling 

‘Volkssporten in Europa - Traditional Games in Europe’, langdurige bruikleen, 
vanaf 10 maart 

- Brussel, Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, 
Boekvoorstelling Belgische sportmannen in de Grote Oorlog van Roger 
Vanmeerbeek, 31 mei (1 voorwerp) 

- Brussel, Belvuemuseum, vaste opstelling, vanaf 20 juli (10 voorwerpen) 
- Brussel Koninklijk Paleis, tentoonstelling Technopolis  
- Brussel, Tour & Taxis, Catwalk To Rio, 10 maart (installatie met 30 

voorwerpen) 
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- Ename, Provinciaal Erfgoedcentrum, Expo#collectievissen (erfgoed en de 
Ronde van Vlaanderen), 2 april-30 september (7 afbeeldingen van 
foto’s/affiches) 

- Gent, Liberaal Archief, tentoonstelling, Archief Sportief!, 16 september 2016 
tot 13 januari 2017 (6 voorwerpen) 

- Kontich, Wolvenberg, 27 juli 2016 – 27 juli 2017 (2 voorwerpen) 
- Leuven, Flanders Leisure, langdurige termijn bruikleen, vanaf 22 september 

(1 voorwerp) 
- Mechelen, Technopolis, test voor tentoonstelling ‘Sport en wetenschap’, 21 

mei – 17 augustus (1 voorwerp) 
- Sint-Niklaas, Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, 27 mei 2016 – 27 

mei 2017 (11 affiches). 
 
c. De ontsluiting en wetenschappelijk onderzoek/documentatiecentrum 
Het geautomatiseerd registreren van de collectie gebeurt sinds 2002 met Adlib 
Museum Standaard. Er werden voor 2016 twee onderhoudslicenties Adlib 
aangekocht. Dit houdt in dat twee registrators gelijktijdig kunnen invoeren. Voor 
de medewerkers en het publiek is er een alleen-lezen versie beschikbaar. 
Het Sportimonium hanteert voor zijn automatisatietoepassingen internationaal 
erkende inhoudelijke en technische metadata met het oog op uitwisselbaarheid 
van de gegevens met andere cultureel-erfgoedorganisaties en met internationale 
overkoepelende systemen. Er wordt voor gezorgd dat de digitale gegevens 
blijvend toegankelijk en leesbaar zijn.  
Met het oog hierop blijft het Sportimonium verder werken met het 
museumprogramma Adlib en blijft het samenwerken met Erfgoedplus 
(zoekwebsite voor erfgoed uit Limburg, Vlaams-Brabant en Leuven) om de 
collectiegegevens op de website van Erfgoedplus te plaatsen en op 
www.europeana.eu.  
 
 

Audiovisuele afdeling 15.466 + 2 

Afdeling objecten 9.330 + 53 

Algemeen totaal 24.796 + 55 

Overzicht van het aantal ingevoerd audiovisueel materiaal / voorwerpen in 2016 

 
Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat in 2016 zeer weinig voorwerpen of 
documenten werden ingevoerd in Adlib. Dit had alles te maken met de verhuizing 
die prioritair was en die, zoals verwacht, het overgrote deel van de capaciteit 
opslorpte.  
 
Inzake Immaterieel Cultureel Erfgoed bleef het Sportimonium lid van de experten 
commissie voor de beoordeling van aanvraagdossiers voor opname op de 
Vlaamse lijst. Verder maakte Sportimonium deel uit van de permanente 
werkgroep (samen met onder meer Heemkunde Vlaanderen, Kadoc, Landelijk 
Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag (LECA), Huis Van Alijn, Tapis Plein, 
e.a.) die regelmatig overlegt over het immaterieel cultureel erfgoed en sociale 
praktijken in Vlaanderen. 
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Sportimonium nam mee de begeleiding op (samen met Centrum voor Agrarische 
Geschiedenis-CAG en LECA) van een aanvraagdossier voor de 
hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve. Sportimonium trad ook op als begeleider 
voor een dossier rond de paardenkoers van Kontich, de oudste van het land. Het 
dossier met betrekking tot het gansrijden in de Antwerpse Polders werd voorlopig 
on hold gezet.  
 
De documentatiedienst met bibliotheek blijft een belangrijk instrument om 
wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. In 2016 werden zoals gepland 700 
boeken verwerkt. De vooropgestelde invoer van 100 tijdschriften in Alma werd 
niet gehaald, er werden 10 tijdschriften met bezit ingevoerd. Het aantal 
bezoekers aan het documentatiecentrum blijft afnemen. In 2016 kwamen een 20-
tal personen documenten ter plekke raadplegen. Het aantal vragen aan de 
medewerkers van de documentatiedienst via mail en telefoon nam echter toe. 
 
Er werd een adviescommissie opgericht met experts uit het erfgoedveld (Thomas 
Ameye - Wielermuseum Roeselare, Christine De Weerdt - Stam Gent, Hendrik 
Ollivier - Amsab Gent en Leon Smets, voormalig museumconsulent Faro). De 
commissie kwam een eerste keer samen op 22 september. 
Op 23 februari nam het Sportimonium deel aan het sportcongres Sportlegacy. 
Sport als driver van regionale ontwikkeling van de hogeschool Thomas More te 
Mechelen met een academische lezing over het begrip sportlegacy. In maart was 
de dienst actief op het congres van het Instituut voor Sportbeheer (ISB) te Genk 
met een workshop over erfgoed als inspiratie voor recreatie- en vrijetijdsbeleving. 
In november organiseerde het Sportimonium mee het colloquium Sport als 
spiegel van de samenleving in het Liberaal Archief te Gent met een voordracht 
over Nicolaas Jan Cupérus en één over collectievorming en collectiebeheer in 
een Olympisch Museum.  
Op internationaal vlak nam het Sportimonium van 16-18 juni te Thessaloniki 
(Griekenland) onder meer deel aan de Meeting of the collection working group 
van het Olympic Museums Network met een voorstelling over het collectiebeleid 
en -beheer van het Sportimonium. 
 
Project Het geheugen van de sport  
Het driejarig project Het Geheugen van de sport, mogelijk gemaakt met de steun 
van het Fonds Baillet Latour, liep in 2016 verder door. De grootschalige 
verhuizing van de ruime collectie naar het nieuwe museumdepot heeft echter 
voor een zekere rem op dit project gezorgd. Dat neemt niet weg dat er ook in de 
loop van 2016 diverse vergaderingen werden belegd in verband met het project, 
onder meer met de Erfgoedcel Brugge, Erfgoedcel Komeet (Eeklo), Erfgoedcel 
Leuven, Erfgoedcel Kempisch Karakter, het stadsarchief van Tongeren, de sport- 
en cultuurdienst van Deurne, Archiefbank Vlaanderen, de Vlaamse 
Zaalvoetbalbond. 
Op 12 mei vond een ontmoeting plaats met de erfgoedcellen te Brussel (FARO) 
waar het Sportimonium de gelegenheid kreeg het project ‘Geheugen van de 
Sport’ toe te lichten. Ook Archiefbank Vlaanderen en het Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid waren daarbij betrokken.  
Tevens werden alle nationale en regionale sportfederaties gecontacteerd en 
opgeroepen om ons de contactgegevens te bezorgen van alle bij hun 
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aangesloten sportverenigingen. Dit met het oog op de bevraging die begin 2017 
zal uitgevoerd worden bij alle sportclubs. 
 
d. De publiekswerking 
Hiervoor verwijzen we naar de bespreking en de overzichten van de 
doelstellingen 3 en 4 verderop in dit verslag.  
 
 

Bespreking van de realisaties in 2016 tegenover de 16 gestelde 
doelstellingen in 2016  
 
 

Doelstelling 1: 
 
Lotto-Documentatiecentrum operationeel tegen 30 juni 2016 

 
De renovatiewerken werden gestart in juni 2015. 
Het gerenoveerde gebouw werd in gebruik genomen in december 2015. 
In de eerste maanden van 2016 werd de interne afwerking verzekerd (plamuren, 
schrijnwerk, elektriciteit, schilderen, enz.) en het gebouw werd 100% operationeel 
1 juni 2016.  
Het Lotto-Documentatiecentrum omvat een leeszaal voor bezoekers, een 
bibliotheek en archiefruimte. Er kan tevens vergaderd worden in een polyvalente 
zaal. 
De officiële inhuldiging vond plaats op 29 september.  
 

Doelstelling 2: 
 
Preservation Hall Victor Boin operationeel tegen 1 juni 2016  

 
De bouw van dit nieuwe museumdepot is gestart in 2011. 
De ruwbouw was klaar einde 2014. Vertragingen werden opgelopen omwille van 
administratieve redenen. 
Op 11 december 2015 was er reeds een pre-opening (oudejaarsreceptie) met het 
museumdepot (zonder binneninrichting). 
De verhuizing van archieven en collectiestukken uit de andere gebouwen 
(verschillende ruimtes in het strandgebouw) werd gestart in januari 2016 en 
beëindigd in september. 
Het depot te Perk werd volledig ontruimd en de stukken werden naar Hofstade 
over gebracht tegen einde april 2016. 
In de loop van 2016 werd de binnenafwerking (kantoren, rekken, sportraam, 
sanitair, schrijnwerk, enz.) opgeleverd en werd in september 2016 het gebouw 
100% operationeel. 
De officiële inhuldiging vond plaats op 29 september.  
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Doelstelling 3: 
 
Naambekendheid vergroten met 20 % tegenover 2014 

 
Het aantal vermeldingen ‘Sportimonium’ werden maandelijks in de media op een 
systematische en gestructureerde manier gemeten. Alle vermeldingen in kranten, 
tijdschriften, brochures, televisie, radio, internet en sociale media werden 
geïnventariseerd. 
Belangrijke opmerking: een nieuwsbericht in het 19u journaal van VRT wordt 
gezien door honderdduizenden toeschouwers maar staat hier geregistreerd als 1 
vermelding. 
Het resultaat voor 2016 met 313 vermeldingen is beter dan de vooropgestelde 
doelstelling van 20°% groei, namelijk een groei van: + 37,8 % tegenover 2015. 
 
Nieuwsbrieven 
Er werden in 2016 in totaal 5 elektronische nieuwsbrieven opgemaakt en 
verstuurd.  
 
Sociale media  
Het Sportimonium bleef actief aanwezig op Facebook en Twitter en post op 
regelmatige basis nieuwtjes en weetjes.  
 
Promotiefilm: ‘Het Sportimonium. Waar onze sportgeschiedenis in topconditie 
blijft’ 
In oktober openden we de Preservation Hall Victor Boin. Naar aanleiding van de 
realisatie en officiële opening werd een filmpje gemaakt dat een blik achter de 
schermen biedt.  
 
Website 
In 2016 bezochten 23.145 personen de website, een gemiddelde van 63 
bezoeken per dag.  
De pagina’s met betrekking tot het aanbod van Sportimonium, de 
contactgegevens, de agenda, de tarieven en de openingsuren worden het meest 
bezocht. 
Vorige jaren werd de site voornamelijk bezocht voor de uitleendienst van de 
volkssporten. Deze dienst werd aanzienlijk afgeslankt in 2016 en neemt slechts 
een beperkte plaats in online. Dit kan verklaren waarom het aantal bezoekers 
tegenover 2015 gedaald is (-30,8 %). 
 
Perspagina   
Er werd een perspagina toegevoegd aan de Sportimonium site. De pers kan hier 
terecht voor  
- de meest actuele bersberichten in een overzicht. 
- beeldmateriaal van het museum, onze activiteiten en de collectie.  
- de contactgegevens van de persverantwoordelijke.  
 
Communicatie 
Er werd een nieuw campagnebeeld – met wereldkampioen worstelen Alphonse 
Steurs (1875-1956), alias de Koolboer, in gebruik genomen. Het beeld werd 
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verwerkt in de nieuwe drietalige algemene folder en de andere folders en 
promotionele documenten van het Sportimonium. 
 

Doelstelling 4: 
 
Aantal bezoekers verhogen met 10 % tot 18 863 

 
De doelstelling van 18.863 bezoekers werd ruim overschreden met 25.644 
bezoekers in 2016, een stijging van 49,5 % tegenover 2015! Zie het overzicht 
hieronder voor de periode 2007-2016. 
Deze getallen omvatten alle bezoekers aan het Sportimonium (de 
conferentiezaal, de vergaderzaal, het auditorium, de exporuimte, de permanente 
tentoonstelling, de Olympische Passage, het Sportlabo, het Lotto-
documentatiecentrum, de uitleendienst voor volkssportmateriaal, de 
volksportentuin, het bezoekerscentrum en de Preservation Hall Victor Boin).  
 
Onderstaande tabel geeft de maandelijkse bezoekers van de periode 2007 tot 

2016  

 

  jan feb maart april mei juni juli aug sept okt nov dec TOTAAL 

2007 211 548 1139 1322 1709 1103 847 1788 1628 1797 630 934 13656 

2008 832 732 1246 2012 1659 1424 550 2104 1991 3632 632 207 17021 

2009 581 1110 1554 2039 2120 2036 1340 1789 2185 1798 754 533 17839 

2010 747 1034 1401 2303 1778 2541 1342 1411 1277 2137 876 243 17090 

2011 390 1237 1657 1205 1636 2600 801 967 938 2398 917 557 15303 

2012 545 1208 1098 1843 2119 2414 997 1372 1158 3404 909 659 17726 

2013 518 1137 1431 2101 2064 1708 726 865 1735 4649 1035 503 18472 

2014 573 1312 1938 1666 1557 1881 829 1425 1631 2733 742 728 17015 

2015 597 1089 1462 1413 1448 1975 788 966 1945 3547 848 1060 17146 

2016 406 9832 928 1970 2168 1963 812 1467 1143 4042 608 304 25644 

 
Onderstaande tabel geeft de geregistreerde museumbezoeken aan volgens de 
parameters van  Erfgoed Vlaanderen 
 

Registratie bezoeken musea totaal jan feb maa apr mei juni juli aug sept okt nov dec 

Totaal aantal bezoeken 25644 407 9832 928 1970 2168 1963 812 1467 1143 4042 608 304 

individueel - aantal bezoeken 17963 219 9234 412 854 491 988 633 1028 642 3035 219 208 

in groep - aantal bezoeken 7681 188 598 516 1116 1677 975 179 439 501 1007 389 96 

in groep - aantal groepen 297 14 25 23 37 38 49 15 21 29 21 14 11 

aantal betalende bezoeken 8150 95 640 457 1211 1697 1054 369 678 480 888 457 124 

aantal niet-betalende bezoeken 17494 312 9192 471 759 471 909 443 789 663 3154 151 180 

Wonend in de gemeente zelf 838 13 322 30 64 71 64 27 48 37 132 20 10 

Wonend in Vlaanderen/Brussel 24798 394 9508 897 1905 2096 1898 785 1419 1105 3909 588 294 

Wonend buiten Vlaanderen/Brussel* 846 13 324 31 65 72 65 27 48 38 133 20 10 

0 tot en met 6 jaar 701 9 415 15 28 11 14 40 49 4 81 8 27 

7 tot en met 12 jaar 5070 50 342 356 807 1058 1114 295 379 117 390 95 67 
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13 tot en met 18 jaar 2600 11 431 189 322 368 17 29 125 286 743 74 5 

19 tot en met 25 jaar 1309 28 41 11 171 196 29 44 166 10 570 43 0 

26 tot en met 65 jaar 9266 64 3898 191 382 359 544 197 614 476 2058 331 152 

Boven 65 jaar 5230 8 4524 46 151 13 94 84 38 122 129 13 8 

Bezoekers onder 26 jaar: 9845 128 1257 586 1338 1649 1195 425 728 426 1787 227 99 

individuele bezoeken 3991 66 772 106 287 71 331 246 489 61 1458 69 35 

groepsbezoeken 5854 62 485 480 1051 1578 864 179 239 365 329 158 64 

*Dit kan op basis van steekproeven              

 
Van de in totaal 25.644 bezoekers waren 31,7 % betalende bezoekers. Als we de 
uitzonderlijk grote groep van 8.440 wandelaars (februari) uit cijfers halen waren 
er 47,3 % betalende bezoekers. Dit is een stijging tegenover 2015 (36,8 %)!  
Van alle bezoekers is 35 % tussen 6 - 25 jaar, 36,1 % tussen 25 - 65 jaar en 
tenslotte 20,3 % senioren (65+). 
 
Groei van het aantal geregistreerde bezoekers (+/-) 2016 tegenover 2015 

(volgens de parameters van Erfgoed Vlaanderen) 
 
Registratie bezoeken musea : 2015 2016 groei in % 

Totaal aantal bezoeken 17146 25644 49,5 

individueel - aantal bezoeken 10102 17963 77,8 

in groep - aantal bezoeken 7044 7681 9 

in groep - aantal groepen 259 297 14,6 

aantal betalende bezoeken 6314 8150 29 

aantal niet-betalende bezoeken 10832 17494 61,5 

Wonend in de gemeente zelf 329 838 154,7 

Wonend in Vlaanderen/Brussel 16632 24798 49 

Wonend buiten Vlaanderen/Brussel* 514 846 64,5 

0 tot en met 6 jaar 448 701 56,4 

7 tot en met 12 jaar 3592 5070 41,1 

13 tot en met 18 jaar 2662 2600 -2,3 

19 tot en met 25 jaar 1238 1309 5,7 

26 tot en met 65 jaar 5338 9266 73,5 

Boven 65 jaar 648 5230 veel 

Bezoekers onder 26 jaar: 8336 9845 18,1 

individuele bezoeken 4021 3991 -0,8 

groepsbezoeken 4315 5854 35,6 

* op basis van steekproeven    

 
Als we de groei bekijken in bezoekersaantallen tussen 2016 en 2015 is er voor 
alle categorieën groei (behalve in de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar = - 2,3 
%).  
 
Het aantal “onrechtstreeks” bereikte spelers via de uitleendienst van het 
volksportmateriaal  
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Het aantal ontleners van materiaal (namelijk 332) zijn opgenomen in 
bovenstaande cijfers.  
Door de bevraging van de ontleners weten we dat de gemiddelde groep per 
ontlener 114 spelers telt. Dus een bijkomende 38 000 personen komen 
onrechtstreeks in contact met het ‘Sportimonium’! 
 
Algemeen totaal directe en indirecte bezoekers van het Sportimonium in 2016  
Als we bezoekers aan het Sportimonium (25644), het aantal bezoekers van onze 
website (23145), bereikte personen via de uitleendienst (38000), bereik via 
mailingen en campagnes (280 000), kunnen we stellen er in 2016 minstens 
366 789  mensen in contact geweest zijn met het Sportimonium. 
Hierbij worden het bereik per medium in de media niet meegerekend.   
 
Doelgroepenbeleid ( parameters Sportimonium):  
Dit beleid werd hertekend in 2015 en toont duidelijk een groei aan in de 
verschillende doelgroepen.  
Het aantal groepen die op bezoek kwamen in het Sportimonium in 2015 steeg 
met 8 % tegenover 2014 en in 2016 steeg met 23,2 % (297 groepen) tegenover 
2015. 
 
Het aantal Franstalige groepen is in 2016 met 24 groepen gestegen tot 10 % van 
het totaal aantal groepen (594 bezoekers) tegenover 3 % in 2015. Dit is mede te 
danken aan de actieve omschakeling naar meertaligheid in de collectie en de 
volksportentuin. Dit werk is nog niet afgerond.  
De klassieke doelgroepen vertegenwoordigen 61,9 % (184 groepen) van het 
totaal. Opvallend is het aandeel van het aantal scholen (39 %) en de stijging van 
de scholen van 51 (in 2015) naar 116 in 2016 (+ 127 %). De basisscholen 48,2 % 
voor hun rekening en de middelbare scholen 28,4 % van het totaal.  
 
De nieuwe doelgroepen vertegenwoordigen met 38% (113 groepen) een sterke 
stijging (2016 tegenover 2015) in de bedrijven (+ 33,3 %) en de sociaal-culturele 
groepen(+ 13 %). 
 
Enkele activiteiten in 2016 met nieuwe klanten  
We hebben nieuwe klanten kunnen aantrekken die hier teambuilding activiteiten 
ontplooiden. Elke activiteit ging gepaard met een museumbezoek en/of een 
bezoek aan de volkssportentuin (met of zonder gidsen en coaches).  
 
Niet opgedaagde bezoekers? 
In 2016 zijn er 33 groepen (1154 bezoekers) die hun reservatie afgelast hebben 
door allerlei omstandigheden. Redenen van annulering waren: terreurdreiging 
niveau 3/4 en terreur (365), last minute annulering wegens te weinig 
ingeschrevenen (94), een beter alternatief (33), allerlei redenen (662). 
 

Uitleendienst volkssportmateriaal 
In totaal werden 352 aanvragen voor ontlening van materiaal ingediend, waarvan 
er 332 effectief gebruik maakten van het materiaal. 15 aanvragen werden 
geannuleerd en 5 aanvragers kwamen hun materiaal niet afhalen. In 2016 werd 
een daling vastgesteld van 34% ten opzichte van 2015. De ontleners konden in 
2016 terecht in twee uitleendiensten van het Sportimonium. In 2015 waren er nog 
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vijf uitleendiensten (op andere locaties), dit heeft invloed op het totaal aantal 
ontleningen. 
 
Opnieuw werd er gepeild naar het aantal deelnemers per volkssportactiviteit. Op 
basis van de verstrekte inlichtingen (40,36 % of 134 van de 332 ontleners 
hebben deelnemersaantallen doorgegeven) bleek dat per activiteit gemiddeld 
114 personen participeren, dit tegenover een gemiddelde van 187 in 2015. In 
2014 was dit 96 personen. Dit geeft een bereik van ongeveer 38.000 personen. 
In 2015 was dit ongeveer 94.000 personen, in 2014 was dit ongeveer 60.000 
personen, in 2013 ruim 146.000 personen, in 2012 ruim 62.000 personen, in 
2011 82.000 en in 2010 47.000 personen 
 
Voor de promotie bleef de verspreiding van de uitleencataloog een belangrijk 
instrument om de werking bekend te maken. Dit gebeurde nog steeds door het 
ter beschikking stellen van de uitleencatalogen in het Sportimonium en op 
evenementen waar eigen medewerkers aanwezig waren (Uitmarkt, Mechelen, 
Buitenspeeldag, Hofstade).  
 
Het bestaan en de werking van de Sportimonium en/of zijn uitleendienst werden 
onder meer als volgt bekend gemaakt: Adrem-Sportimonium-krant, de 
Sportimonium-folder met afzonderlijk inlegblaadje over de uitleendienst. De 
gegevens werden in heel wat meer publicaties opgenomen dan bekend. Dit gold 
zeker voor tientallen websites waarop de uitleenservice wordt vermeld, al dan 
niet met een link naar de website van Sportimonium.  
Op de website www.sportimonium.be is de uitleendienst een van de 
hoofdrubrieken. Hier vonden de gegadigden de volledige uitleencataloog samen 
met de informatie over de uitleenvoorwaarden en het aanvraagformulier. 
 
In 2016 maakten 332 ontleners effectief gebruik van de dienstverlening van de 
uitleendienst. 
Bijna de helft (47,30 %) van de ontleners waren privé-personen die het materiaal 
gebruikten voor activiteiten in privésfeer zoals familiefeest, communiefeest. 34 
oudercomités of scholen (of 10,2 % van het totaal aantal ontleners) gebruikten 
het materiaal tijdens activiteiten zoals schoolsportdagen, opendeurdagen. 
Verenigingen en socio-culturele organisaties waren goed voor 24,40 % van de 
ontleners; bedrijven (profit-sector) voor 3,60 %, gemeente- en stadsbesturen voor 
6,30 %; jeugdbewegingen 2,70 %; de gemeentelijke of stedelijke jeugddiensten 
0,90 %, de gemeentelijke en stedelijke sportdiensten 3,30 %, de rust- en 
verzorgingssector 1,20 %. Als gemeente- en stadsbesturen, jeugd- & 
sportdiensten samengeteld worden, vormen zij samen 10,50 % van het totaal 
aantal ontleners. 
 
In het verlengde van de uitleendienst werd ook in 2016 volkssportmateriaal verkocht. 
Hier werd op jaarbasis een daling van 36 % vastgesteld die volledig toe te schrijven is 
aan Gerlev Legepark (Denemarken), dat in tegenstelling met 2015, in 2016 alleen klein 
spelmateriaal aankocht. 
Er werd geen promotie voor de verkoop gemaakt gezien de medewerkers van de 
logistieke dienst mee instonden voor de binnenafwerking, verhuis en ingebruikname van 
de Preservation Hall Victor Boin en het Documentatiecentrum. 
 
De aankopen waren als volgt verdeeld over de verschillende categorieën:  
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- 66 % gemeentelijke of stedelijke sport- en jeugddiensten, jeugdbewegingen, 
Vlaamse Gemeenschapscommissie; vaak bestemd voor hun eigen uitleendienst, 

- 6 % sociaalculture sector (gezinssportfederatie, rust- en verzorgingsinstellingen, 
scholen, serviceclubs), 

- 22 % privépersonen, toerisme (vakantiecentra, toeristische diensten, musea) 
- 6 % buitenland (Gerlev Legepark (DK) en Openluchtmuseum Arnhem (NL) 
 
 
Publiekswerking  
Promotionele activiteiten  
- Krokuskriebels, 7 - 14 februari  

Krokuskriebels is een tweejaarlijks evenement, waarbij gezinnen met kinderen 
tussen 4 en 12 jaar gestimuleerd worden om tijdens de krokusvakantie musea 
te bezoeken. Krokuskriebels is een initiatief van de Gezinsbond in 
samenwerking met diverse musea in Vlaanderen en Brussel, in overleg met 
een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Gezinsbond, FARO, 
museumconsulenten, erfgoedcellen en specialisten uit het werkveld.  
In het Sportimonium lag de focus op de Olympische Spelen. Aan de hand van 
opdrachten werd de geschiedenis van de Olympische Spelen vertaald naar 
kinderen. Vertrekkende van de Olympische Passage werd voor 3 
leeftijdscategorieën een ontdek- en doe-route uitgewerkt. Kleuters konden 
aan de slag met een speels parcours. Diverse doe-opdrachten werden op 
maat van de jongste bezoekers uitgewerkt. Daarnaast was er een aangepast 
aanbod voor kinderen van 6 - 9 jaar en voor 10 - 12 jarigen. Van de 489 
deelnemers waren er 86 deelnemers jonger dan 6 jaar; met veel plezier 
gingen ze op ontdekking in het Sportimonium. We kunnen stellen dat het 
kleuteraanbod binnen deze actie een nieuw publiek aantrok. 
 

- Familiedag, 30 maart 
Tijdens de Familiedag in de paasvakantie werden jonge speurneuzen, samen 
met gezin of familie, uitgedaagd om op ontdekking te gaan in het 
Sportimonium. Er werden 43 deelnemers geteld.  

 
- Ontmoetingsmoment voor mensen in armoede, 08 april  

Samen met het fonds vrijetijdsparticipatie werd een ontmoetingsdag voor 
mensen in armoede georganiseerd. Het doel van deze dag was om de 
drempel naar het Sportimonium te verlagen. Samen met het fonds, dat in 
vervoer en lunch voorzag, werd een dag op maat van de doelgroep 
georganiseerd. Voornamelijk randvoorwaarden, zoals vervoer, maken dat een 
bezoek aan het Sportimonium voor deze doelgroep niet evident is. Het 
reguliere aanbod van het Sportimonium werd enorm gesmaakt door de 52 
deelnemers. 

 
- Buitenspeeldag, 13 april  

De buitenspeeldag heeft als doel kinderen en ouders te sensibiliseren om 
televisie, games te laten voor wat ze zijn en buiten te gaan spelen. De 
samenwerking tussen de sport- en jeugddienst Zemst, Sport Vlaanderen - 
Hofstade en Sportimonium resulteerde in een geslaagde buitenspeeldag. 
Naast een ruim aanbod sportactiviteiten genoten de deelnemers van 
volksporten en volksspelen. Voor de begeleiding zette het Sportimonium 2 
junior coaches in. Er werd sterk ingezet op lokale communicatie omdat dit 
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initiatief van de Vlaamse overheid en Nickelodeon, lokaal wordt ingevuld over 
heel Vlaanderen. Zowat 450 kinderen namen deel aan de buitenspeeldag 
samen met ouders en begeleiders genoten zij van een dag sport en spel. 
 

- Erfgoeddag, 24 april 
Het thema van de Erfgoeddag was ‘Rituelen’. Tijdens deze editie werd 
bijzondere aandacht besteed aan inclusie. Het aanbod voor de reguliere 
bezoekers werd waar nodig vertaald naar bijzondere doelgroepen. Daarvoor 
werden met diverse partners verschillende bezoekersgidsen gerealiseerd bij 
de Olympische Passage. De dienst integratie en inburgering Mechelen, 
screende de bezoekersgids voor mensen met een beperkte kennis van het 
Nederlands (niveau 2). Voor de bezoekersgids voor bezoekers met een 
mentale beperking werd aangeklopt bij de G sportdienst van Vlaams Brabant, 
Tievo en Special Olympics Belgium.  
 

- Lezing ‘ Rituelen in de Sport’, 24 april 
Prof. Vanreusel (KU Leuven) zorgde voor een boeiende lezing over sport en 
rituelen. Meer bepaald kwamen Haka, olympische fakkels, en repetitieve 
handelingen door topsporters aan bod. De 80 deelnemers genoten van het 
sprankelend verhaal. Naast de toehoorders  bezochten nog 48 andere 
mensen het Sportimonium tijdens de Erfgoeddag, samen dus een totaal van 
128 bezoekers.  
 

- G- sportdag Zemst, 28 mei.  
Op vraag van de sportdienst Zemst werd een parcours voor mensen met een 
mentale beperking uitgewerkt. Het parcours met aangepaste volkssporten 
werd door de deelnemers met veel spelplezier afgewerkt.  
 

- De zomer van Vlieg, juli en augustus 
Het thema was: ‘ Zie jij wat ik zie’. Voor de zoektocht naar de schat van Vlieg 
werd gebruik gemaakt van de opstelling ‘ Sportimonium anders bekeken’, een 
permanente opstelling voor mensen met een visuele beperking. De zoektocht 
was gebaseerd op sensitieve input, de kinderen doorliepen weer op een 
geheel andere manier de vaste tentoonstelling. Voor de communicatie in de 
regio werd samengewerkt met kinderstad Mechelen. Ook werd het 
Sportimonium opgenomen in de Familieplanner, een uitgave van De Zondag. 
Deze communicatie, bovenop de eigen communicatie, werd nog versterkt 
door deelname aan ‘Vakantievlinders’, een initiatief van de Gezinsbond 
waarbij gezinnen door een financiële incentive worden aangespoord om in 
eigen land aan cultuurbeleving te doen. Zowat 500 bezoekers werden 
geregistreerd waarvan 200 jonger dan 12 jaar. 
 

- Openluchtfilm, 9 augustus.  
‘Safety First’, de publiekstrekker van 2016, was voor de gelegenheid te zien in 
openlucht bij de ingang van het Sportimonium. De opkomst was met 400 
mensen was prima, net zoals het weer dat in deze een niet te onderschatten 
factor is. De ‘bar voor het goede doel’ was in handen van Villa Clementina. De 
programmatie en technische ondersteuning lag in handen van de dienst 
cultuur van de gemeente Zemst.  
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- Open monumentendag, 11 september 
Met de expo ‘Nieuwkomers in Rio: golf en rugby’ en bijhorende initiaties golf 
werd er ingetekend op de  Open Monumentendag. De bezoeker kon zich 
naast het Strandgebouw op de tijdelijke ‘green’ van het Sportimonium 
begeven. 
 

- UIT zonder Uitlaat Mechelen, 18 september 
Als partner van de UITPAS Mechelen werd ter promotie van het 
Sportimonium een stand opgebouwd op de grote markt van Mechelen. Zowat 
400 flyers voor de opening van de Preservation Hall Victor Boin werden 
uitgedeeld. Een sprekende banner met informatie over het nieuwe depot trok 
veel aandacht bij de Mechelaar. 

 
- Officiële inhuldiging van de  Preservation Hall Victor Boin, 29 september 

De opening betekende de afsluiter van 6 jaar werk. De bouw werd gestart in 
2011. Deze inhuldiging vond plaats in aanwezigheid van talrijke prominenten 
waaronder Jacques graaf Rogge (ere-voorzitter IOC), Pierre-Oliviers Beckers 
(voorzitter BOIC) en Thomas Leysen (voorzitter Koning Boudewijnstichting). 
Er werden drie gedenkplaten onthuld: een plaat voor de opening van de 
Preservation Hall Victor Boin, een plaat voor mecenas Roger Boin en een 
plaat voor ere-voorzitter Sportimonium Roland Renson. 

 
- Publieksopening Preservation Hall Victor Boin, 1 oktober 

Om ook het ruime publiek te betrekken bij het nieuwste project van het 
Sportimonium werd een voor iedereen toegankelijke feestelijk opening 
georganiseerd. De geïnteresseerde bezoekers konden het gloednieuwe 
museumdepot onder begeleiding van deskundige gidsen, conservator en 
collectiebeheerders, bezoeken. Voor de gelegenheid werd een informele en 
gezellige receptie aangeboden waarbij een vrolijke Brass Band zorgde voor 
muzikale omlijsting en ambiance. De voltallige personeelsploeg onthaalde 
220 bezoekers. 

 
- Jeugdsportival, 2 oktober  

Jeugdsportfestival is een organisatie van Sport Vlaanderen inspectiedienst 
Vlaams-Brabant en Sport Vlaanderen - Hofstade. Naast het uitgebreide 
sportaanbod kon het jonge volk ook aan de slag in de volkssportentuin. 289 
jongeren leefden zich uit in de volkssportentuin. Deze laatste editie van het 
jeugdfestival kende minder inschrijvingen dan vorige uitgaves. 

 
- Halloween, 29 oktober 

Griezelen in het museum? Ook dit jaar was de opkomst fenomenaal. Er 
werden door Sport Vlaanderen - Hofstade 2300 deelnemers geregistreerd. 
Alle bezoekers werden door de Olympische Passage geloodst die voor de 
gelegenheid, omgeturnd werd tot griezelgang. Ook een deel van de 
volkssporttuin werd in een ‘halloween’ sfeer gebracht. 

 
- Uitreiking Nationale Trofee Victor Boin 2016, 24 februari 

Pieters Cilissen nam als eerste boccia-speler de Nationale Trofee Victor Boin 
2016 in ontvangst in het Sportimonium. De trofee is vernoemd naar de ex-
voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, Victor Boin, 
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die zich inzette voor de ontwikkeling van de paralympische beweging in ons 
land.  

 
- Sportieve lezingen op zondag 

Het Sportimonium organiseerde voor de eerste maal met een lezingenreeks:  
- zondag 06/03/2016: Doping - en dopingcontrole - Dr. Jan Verstuyft   
- zondag 24/04/2016: Sport, spel en rituelen- Prof. Bart Vanreusel  
- zondag 22/05/2016: Sport & religie - Dries De Zaeytijd WIEMU, 

geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. 
 
- Museumrun Mechelse Musea, 17 april  

Het Sportimonium nam deel aan de Museumrun van de Mechelse Musea, 
een ludieke vintage run voor jongeren van Karavaan, doorheen de Mechelse 
Musea en attracties. De Sportimonium-promotiestand was te vinden aan de 
start en finish aan brouwerij het Anker. 

 
- Pop-up expo Muntpunt Brussel, mei 

In samenwerking met Sport Vlaanderen promootte het Sportimonium sport in 
het Muntpunt, het Vlaams informatiecentrum in Brussel, op 10, 11 en 13 mei 
2016. 

 
- Expo: ‘God save the ball, voetbalheiligen en hun relikwieën’, 22 mei - 10 

juli  
Voetbalgoden kregen een voetstuk met een unieke collectie, gesigneerde 
shirts, (hand)schoenen, ballen, supportersattributen … in de tijdelijke expo 
‘God Save the Ball’ naar aanleiding van het Euro 2016. Voetbalclubs 
bezochten de expo met korting.  

 
- Workshop Streetsoccer, 26 juni 

Jonge balvirtuozen die in de voetsporen van hun voetbalgod wilden treden, 
konden zich inschrijven voor een korte workshop ‘streetsoccer’.  

 
- Kwajongens in het Sportimonium, zondag 3 juli 

Zondag 3 juli zette het Sportimonium de katapultschutters in het mikpunt van 
de belangstelling. Terwijl schutters van verschillende Vlaamse clubs het tegen 
elkaar opnamen in een heus katapultschutterstornooi, bezetten speelse 
kwajongens het Sportimonium. Zelf een katapult maken en nadien oefenen, 
elkaar uitdagen op de gaaibolbaan of bij het hamertjesspel of in de sporen 
treden van de échte katapultschutters . In hun schietlapkooi maakten de 
schutters van Bekegem van elke deelnemer immers een heuse professional. 

 
- Expo ‘Nieuwkomers in Rio: golf en rugby’, 14 juli - 31 oktober  

Met de Olympische Spelen voor de deur zette het Sportimonium samen met 
de Vlaamse Vereniging voor Golf en de Association Francophone Belge de 
Golf, Rugby Vlaanderen en de Ligue Belge Francophone de rugby, rugby 
(sevens) en Golf in de schijnwerpers. De tentoonstelling ‘Nieuwkomers in Rio: 
golf en rugby’ gaf een overzicht van het ontstaan en evolutie van beide 
sporten. Aandacht was er ook voor het Olympisch verleden van golf en rugby. 
Goed een eeuw geleden stonden ze immers op het programma van de 
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Spelen.  Voor de gelegenheid was er ook een ‘green’ waar bezoekers zelf 
kennis konden maken met de golfsport.  

 
- VIP-Leerkrachtenontbijtsessie, 4 november 

Sportimonium nodigde leerkrachten basis onderwijs en secundair onderwijs 
uit op een reis doorheen het educatieve aanbod. Deze actie werd 
geannuleerd en verplaatst naar 2017 wegens te weinig deelnemers.  

 
- Sportraam: publieksontsluiting Preservation Hall Victor Boin 

Het zogenaamde Sportraam is de enige locatie in de Preservation Hall Victor 
Boin die voor het grote publiek toegankelijk is. Door het immense Sportraam 
in het museumdepot krijgt de bezoeker een beeld van de unieke sportcollectie 
die het Sportimonium beheert. 
Aansluitend op deze blik op de collectie, kan de bezoeker specifieke 
informatie opvragen via aanraakschermen die verschillende invalshoeken van 
het erfgoed en erfgoedbeheer toelichten.  
Met de vrij mee te nemen publicatie Erfgoeddoos kan de bezoeker zich op 
een zeer toegankelijke wijze verdiepen in erfgoed en het maatschappelijk 
belang van de zorg voor erfgoed. Om de essentie van het concept te vatten 
werd samengewerkt met auteur Joke van Leeuwen en grafisch 
ontwerpbureau De Bemanning. De poëtische bijdrage: ‘erfgoed bewaren’ 
zorgt voor een synthese van erfgoedzorg in een toegankelijk gedicht. De 
publicatie werd samen met de musea/erfgoedinstellingen van de provincie 
Vlaams-Brabant ontwikkeld: Koninklijk Museum voor Midden Afrika, 
Belevingscentrum ’14-’18 Tildonk, FeliXart Museum Drogenbos, Cultureel 
erfgoed annunciaten Heverlee, Kasteel van Horst, Kasteel van Gaasbeek, 
Museum Parkabdij, Stadsmuseum De Hofstadt, Witloofmuseum, Druif, huis 
van de tafeldruif, Stedelijk Museum Aarschot, Erfgoedsite Tienen en M 
Museum Leuven. 
 
Communicatie 
Publieksontsluiting Preservation Hall Victor Boin 
Voor de communicatie werd gekozen om een duidelijk concept uit te werken 
met het communicatie en grafisch bureau De Bemanning. Met de campagne 
wensten we de opening van het depot bekend te maken. Omdat de 
beschikbare budgetten voor promotie en communicatie van het Sportimonium 
beperkt zijn, werd gekozen voor strategische aanpak van de communicatie 
rond het Museumdepot: Preservation Hall Victor Boin. Bijzondere aandacht 
ging naar pers en media, hiervoor werd een opvallende, ludieke, press-kit 
ontwikkeld. De respons van de pers bleef ondermaats. 
 
Partners - reductietarieven 
Het Sportimoniumaanbod werd gecommuniceerd via diverse kanalen. Er werd 
getracht zoveel mogelijk visibiliteit te genereren door verbreding binnen de 
communicatie. De afspraken met bpost (personeelsleden en 
gepensioneerden van bpost, NL-FR), Fed+ (ambtenaren federale overheid, 
NL-FR), Pluspas (ambtenaren Vlaamse overheid en gemeenten in 
Vlaanderen) en socioculturele organisaties, werden verlengd. Nieuwe 
contacten met de buurgemeenten van Zemst werden gelegd, deze 
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gemeenten namen een promotionele tekst van het Sportimonium op in hun 
gemeentelijk infoblad. 
Met bovengenoemde ‘partners’ werden afspraken gemaakt. In ruil voor 
visisbiliteit ontvangen personeelsleden, inwoners van omliggende gemeenten 
of leden van bepaalde socioculturele organisatie een reductietarief.  
Het infoblad van de gemeente Zemst als lokaal communicatiekanaal mag een 
succes genoemd worden. Informatie over activiteiten van het Sportimonium 
werden systematisch opgenomen.  
 
Gezinnen 
De samenwerking met de Gezinsbond leverde  ook in 2016 aandacht voor het 
aanbod van het Sportimonium in het tweewekelijks blad van deze 
belangenorganisatie door de permanente vermelding van lidmaatschap 
‘spaarkaart’. In juni, in de katern Vakantievlinders, kwam het Sportimonium in 
beeld met het vakantieaanbod. Activiteiten als de buitenspeeldag, stranddag, 
openluchtfilm, zomeractie vlieg … en daarbijhorende communictaiekanalen 
werden eveneens aangewend om in beeld te komen bij gezinnen. 
 
Kansengroepen  
Het potentiele publiek vervat in de kansengroepen kan het best omschreven 
worden als een zeer verscheiden groep. De gemeenschappelijke factor 
binnen de groep maatschappelijk kwetsbare mensen is dat ze vaak moeilijker 
of zelfs niet toekomen aan cultuurparticipatie. 
Voor mensen in armoede zijn het fonds vrijetijdsparticipatie, fonds 
vakantieparticipatie actief. 
Via lokale partners worden mensen toegeleid naar het vrijetijdsaanbod, via 
gerichte communicatie en het bieden van moglijkheden tot gebruik van 
kansentarieven. Met beide fondsen werd de samenwerking geïntensifieerd. 
Daarnaast werden er met Cultuurnet Vlaanderen afspraken gemaakt in 
verband met UITPAS. Het Sportimonium werd opgenomen als bovenlokale 
partner van UITPAS Vlaanderen. Deze samenwerking biedt individuele 
bezoekers in armoede, de mogelijkheid om gebruik te maken van het €1 
tarief. Voor de houders van een UITPAS die geen financiële moeilijkheden 
ondervinden kan worden gerekend op meer visibiliteit. Ook met UITpas 
Mechelen werd samenwerking opgestart. Om tot nog meer participatie te 
komen door bepaalde doelgroepen werd eveneens met Special Olympics een 
communicatie opgestart. 

 
Varia 
Door talrijke publicaties, voordrachten en vertegenwoordiging op 
evenementen werd de naambekendheid van het Sportimonium in de verf 
gezet.  
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Doelstelling 5: 
 
Verhogen eigen inkomsten (verkoop/verhuur/overige) tot € 165.000 

 
Deze doelstelling werd niet gehaald. 
De bruto eigen inkomsten waren voor 2016 € 103.702 
 
Activiteiten om de eigen inkomsten te verhogen 
Groepen uit de bedrijfswereld en de socioculturele wereld werden aangetrokken 
om in het Sportimonium een ½ dag of 1 dag of meerdaagse seminaries te 
organiseren.  
Insteek was telkens de combinatie van museumbezoek/volksportentuin en 
teambuilding en een afsluitende BBQ, diner of versnaperingen.  

 

Doelstelling 6: 
 
Aantrekken sponsorcontracten ter waarde van € 100.000 

 
Structurele sponsors werden niet aangetrokken in 2016. Al dusdanig werd deze 
doelstelling niet gehaald. 
Echter werd er wel financiële steun aangetrokken voor een totale som € 200.000. 
Sportimonium was voor de periode 2012 - 2015 erkend als culturele instelling 
gemachtigd om attesten uit te reiken aan schenkers voor giften in geld van 
tenminste € 40 per kalenderjaar. In de loop van 2015 werd de aanvraag 
ingediend om ook in 2016 deze erkenning te bekomen. In het najaar werd het 
dossier toegelicht aan het FOD Financiën wat resulteerde in een gunstig advies 
om erkend te worden voor de nieuwe periode 2016 - 2021. 
 

Doelstelling 7: 
 
Rapportering optimaliseren 

 
Staf 
Sinds februari 2015 is er een nieuw organogram met een hele nieuwe structuur. 

Hierdoor is de dagelijkse werking en rapportering veranderd.  

Er is een staf die samengesteld is uit de diensthoofden: 

- Erik De Vroede - Collectiebeheer/Documentatie en Onderzoek/Archief, 

- Chris Schwartz - Marketing,  

- Fred Teck -Technische Diensten, 

- Karine Vanden Broeck - Administratie en Financiën  

- Didier Rotsaert - Dagelijks bestuur en Coördinatie (Algemeen Directeur)  

- Bregt Brosens (sinds februari 2016). 

Maandelijks was er een stafvergadering (agenda en notulen zijn beschikbaar) die 

de aansturing van het Sportimonium (dagelijks bestuur) op zich neemt. Deze staf 

kwam formeel 8 maal samen. Er was wekelijks informeel overleg tussen de 

stafleden. 
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Elk diensthoofd had op zijn/haar beurt regelmatig een eigen staf die instaat voor 

de operationele opvolging en implementatie.  

Op regelmatige basis was er overleg tussen de algemeen directeur en de 

voorzitter van de Raad van Bestuur.  

Maandelijks was er een situatierapport over de uitgaven/inkomsten, verzorgd 

door het boekhoudkantoor en besproken/ bijgestuurd door K. Vanden Broeck en 

D. Rotsaert.  

Maandelijks werden de boordtabellen aangevuld met de resultaten tegenover de 

vooropgestelde doelstellingen en besproken in de staf en de teammeetings.  

 

Nieuwe statuten voor de vzw Sportimonium 

Gedurende 2015 werden de statuten herwerkt en finaal goedgekeurd op de 

Algemene Vergadering van 22 januari 2016.  

 
Raad van Bestuur en Algemene vergadering 
Op 22 januari 2016 werden de nieuwe statuten goedgekeurd.  
De nieuwe Algemene Vergadering verkoos de nieuwe leden van de Raad van 
Bestuur en de mandatarissen.  
De Raad van Bestuur kwam 6 maal samen, de Algemene Vergadering 4 maal.  
 
Personeel 
De personeelsleden van het Sportimonium werden tijdens 7 verschillende 
interactieve teamvergaderingen op de hoogte gebracht over de actuele situatie 
en plannen/doelstellingen in het Sportimonium (7 januari, 29 februari, 15 maart, 
24 mei, 1 september, 7 november en 6 december). 
2016 was weer een uitzonderlijk jaar op het gebied van arbeidsongeschiktheid 
om medische redenen. Verschillende personeelsleden waren hierdoor langdurig 
afwezig (gaande van enkele weken tot 10,5 maanden) waardoor de werkdruk bij 
andere personeelsleden werd verhoogd. 
 
Op 10 en 17 maart werd de nieuwe voorzitter van de raad van Bestuur, Paul Van 
Cauwenberge voorgesteld (vergaderingen/ gesprekken met het personeel). 
Er werd afscheid genomen van Roland Renson als voorzitter van het 
Sportimonium op 15 maart 2016. 
 
 

Doelstelling 8: 
 
Nieuw beleidsplan en beheersovereenkomst Sport Vlaanderen tegen 1 juli 
2016 

 
In het verleden hadden 17 van de 20 medewerkers een Gesco-statuut. 
Door de gewijzigde regelgeving in 2015 moesten deze medewerkers (eventueel) 
een regulier contact krijgen, of in opzeg gezet worden. De uiterste 
omzettingsdatum was 1 juli 2016.  
Alle 17 medewerkers hebben vanaf 1 juli een regulier contract gekregen.  
De fondsen hiervoor worden beheerd door Sport Vlaanderen en 1 x/jaar 
overgedragen aan het Sportimonium.  
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Er werd een nieuw beleidsplan 2017 - 2021 ingediend/goedgekeurd bij Sport 
Vlaanderen in juni 2016. 
Daarnaast werd er ook een nieuwe ‘Samenwerkingsovereenkomst tussen Sport 
Vlaanderen en Sportimonium VZW voor de periode 2017-2021’ opgesteld in juni 
2016 en ondertussen ondertekend.  
Twee medewerkers werden in vooropzeg geplaatst vanaf 31 oktober.  
 

Doelstelling 9: 
 
Werkbare processen en systemen 
(verlofregeling/onkostennota’s/bestelbonnen/planning digitaal) 

 
Het optimaliseren is een continue uitdaging, voornamelijk wat betreft het aantal 
stappen en ook het aantal betrokken werknemers bij een proces. 
Het gebruik van boordtabellen werd in 2015 ingevoerd. Deze vormen een 
werkplan en focus van de te realiseren doelstellingen per medewerker.  

 

Doelstelling 10: 
 
Nieuw arbeidsreglement 
 
De herwerking en aanvulling van het volledige arbeidsreglement werd opgestart 
(vergaderingen met Sociare op 6 oktober, 27 oktober en 8 december). 
Dit nieuw arbeidsreglement zal worden opgemaakt in functie van de 
organisatienoden voor de volgende jaren. 
Doelstelling is om het nieuwe reglement officieel te implementeren (na 
goedkeuring) op 1 januari 2018. 

 

Doelstelling 11: 
 
IT beheer 100% operationeel  

 
Het optimaliseren is een continue uitdaging. In augustus 2015 werd een nieuwe 
telefooncentrale (en telefoontoestellen) en de internet infrastructuur vernieuwd 
(Proximus).  
Na het afwerken en in gebruik nemen van de 2 gebouwen (zie doelstelling 1 & 2) 
werden (Preservation Hall Victor Boin en het gerestaureerde Lotto-
Documentatiecentrum ) geïntegreerd in het lokale netwerk met het 
Strandgebouw.  
Verdere standaardisatie (onder andere beschermsoftware Socialware) is ingezet 
in 2016. 
 

Doelstelling 12: 
 
Boordtabellen/ medewerker (enkel marketing en collectie) 

 
In 2015 werd er een nieuw organogram goedgekeurd (februari 2015) waarbij er 
een nieuwe structuur is met 4 verschillende afdelingen. In het managementteam 
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werden de doelstellingen met bijhorende timing, verantwoordelijken (eigenaars) 
en actieplannen uitgestippeld.  
Op basis hiervan werden boordtabellen per afdeling (4 in het totaal) opgemaakt 
die maandelijks aangeven of het de goede richting uitgaat en aangeeft welke 
bijsturing er desgevallend nodig is.  
 

Doelstelling 13:  
 
Sport Vlaanderen: regulier/periodiek overleg + implementatie afspraken 
(beheers-commissie/ad hoc overleg) 

 
Er werden talrijke overlegmomenten georganiseerd rond de dagelijkse activiteiten 
op het domein Hofstade. 
Ad hoc problemen werden geregeld met de centrumverantwoordelijke voor 
Hofstade, M. Dewael.  
Er was officieel overleg via de Beheerscommissie (D. Van Briel, P. Janssens, D. 
L’Homme, M. Dewael voor Sport Vlaanderen en C. Schwartz, E. De Vroede en 
D. Rotsaert voor het Sportimonium). De vergaderingen vonden plaats op 12 
februari en 5 april 2016. 
Het actieplan 2016 van het Sportimonium werd gedeeld met Sport Vlaanderen. 
 

Doelstelling 14: 
 
Synergie en samenwerking in de actieplannen  

 
De actieplannen werden gedeeld en er werd promotie gemaakt voor elkaars 
activiteiten. 
Bij prospecties met nieuwe potentiële klanten werden de faciliteiten en activiteiten 
van Sport Vlaanderen ook aangeprezen en aangeboden (en vice versa). 
Het Sportimonium nam deel aan activiteiten georganiseerd door Sport 
Vlaanderen: 
- 17 sportklasjes bezochten het Sportimonium (788 kinderen) 
- De Halloween-nacht met 2.300 deelnemers op 29 oktober 
- Het Jeugdsportival met 289 deelnemers op 29 oktober.  
Door de samenwerking resulteerde dit in 3377 bezoekers.  
In onderling overleg werden voor een aantal klanten een gezamenlijk programma 
uitgewerkt.  
 

Doelstelling 15:  
 
Verbeterde exploitatiemogelijkheden (toegang/ strandcafé/ advertentie 
domein/ parking/ beveiliging) 

 
Zes verschillende vergaderingen werden georganiseerd met de betreffende 
stakeholders (2 maart, 21 april, 26 mei, 7 juli, 26 augustus, 3 oktober) om deze 
doelstellingen (zie ook doelstelling 16) te bespreken.  
Ideeën en mogelijke  scenario’s werden uitgewisseld. 
In de laatste vergadering van 3 oktober werden een aantal voorstellen door Sport 
Vlaanderen voorgesteld en zullen vermoedelijk deels in 2017 uitgevoerd worden. 
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Het gaat namelijk over het gebruik van het strandcafé als mogelijke locatie voor 
tentoonstellingen. 
Een eigen toegang tot de parking wordt overwogen met bijhorend een nieuw 
toegang systeem en validatiesysteem voor de tickets. 
Voor de promotie van het Sportimonium op het domein, kan gebruik gemaakt 
worden van de panelen en vlaggenmasten van Sport Vlaanderen.    
 

Doelstelling 16: 
 
Toegankelijkheid & signalisatie van het museum (Sport Vlaanderen) 
verbeteren tegen 1 juni 2016 

 
Voor deze doelstelling verwijzen we naar doelstelling 15.  
De toegankelijkheid en de signalisatie werd in dit overleg meegenomen.  
 
 

BIJLAGEN  
 
1. Overzicht over de organisatie en de lidmaatschappen  
 
Interne organisatie 
 
Algemene Vergadering (24 onbezoldigde leden) van het Sportimonium vzw: 
vergaderde op 22 januari, 23 maart, 5 september en 25 november 
leden van de Algemene Vergadering: 
KU Leuven:  prof. Rik Gosselink 
UGent:  em. prof. Paul Van Cauwenberge 
VUB:  prof. Kristine De Martelaer 
LUC:  prof. Luc De Schepper  
UA:  em. prof. Arnold Herman 
VLHORA:  em. prof. Johan Veeckman 
VlaS:  Guido Van Alsenoy  
Vlaams-Brabant:  Roger Heyvaert en Tom Dehaene 
Sport Vlaanderen:  Peter Janssens, Philippe Paquay, Diederik Van 
Briel 
Gemeente Zemst:  Piet Van Grunderbeek, Veerle Geerinckx  
Supporters Sportimonium:  Roger Vanmeerbeek 
Onafhankelijken:  prof.Thierry Zintz (UCL), Kim Gevaert, David Naert, Bart De 

Muynck, David Nassen, Pascal Delheye, Bart Vanreusel, 
Roland Renson  

Toeristische sector: Jan Korthoudt  
Genodigden Sportimonium: Erik De Vroede, Didier Rotsaert  
 
Raad van Bestuur (14 onbezoldigde leden) van het Sportimonium vzw:  
Vergaderde op 22 januari, 23 maart, 5 september, 28 september en 25 november  
leden van de Raad van Bestuur: 
Academische wereld: KU Leuven: prof. Rik Gosselink,  
 UGent: em. prof. Paul Van Cauwenberge (voorzitter),  
 VUB prof. Kristine De Martelaer 
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VlaS:  Guido Van Alsenoy  
Vlaams- Brabant:  Tom Dehaene 
Sport Vlaanderen:  Philippe Paquay (ondervoorzitter), Diederik Van Briel 
Gemeente Zemst:  Veerle Geerinckx  
Supporters Sportimonium:  Roger Vanmeerbeek 
Onafhankelijken:  prof. Thierry Zintz (UCL), Kim Gevaert, David Naert,  
 Roland Renson (erevoorzitter)  
Toeristische sector:  Jan Korthoudt (ondervoorzitter)  
Genodigden Sportimonium:  Erik de Vroede, Didier Rotsaert  
 
In de schoot van de Raad van Bestuur kwam een werkgroep samen op 17 maart  
Leden: Jan Korthoudt, Philippe Paquay, Paul Van Cauwenberge + Didier 
Rotsaert (genodigde Sportimonium)  
 
Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt waargenomen door de staf  
Leden: Erik De Vroede, Didier Rotsaert, Chris Schwartz, Fred Teck, Karine 
Vanden Broeck, Bregt Brosens (sinds februari 2016). 
Er is regulier overleg tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur Paul Van 
Cauwenberge en de algemeen directeur Didier Rotsaert. 
 
De werkgroep collectiebeheer staat in voor het behoud en beheer van de 
museumcollectie en het documentatiecentrum. 
Leden: Bregt Brosens, Nele Cleymans, Daniël Coosemans, Erik De Vroede, 
Fabienne Inghels  
 
De werkgroep marketing staat in voor de publiekswerving en de 
publieksbegeleiding. 
Leden: Mindy Boswell, Linda Dossche, Anne-Christine Gomes, Hilde Michiels, 
Liesbeth Salens, Chris Schwartz en Marc Van Camp, Romain Labiche.  
 
De Sportimonium Supporters is de vriendenkring die de werking van het 
Sportimonium mee ondersteunt. Het bestuur bestaat uit Willy Bollen, Hugo 
Symons (voorzitter tot 13 september), Mark Vanlombeek (ondervoorzitter tot 
december), Wilfried Verlinde (secretaris), Willy Verlinden en Roger Vanmeerbeek 
(voorzitter vanaf 13 september), Diane Cops, Monique Van Rulo, Tom 
Vanleeuwe, Willy Wilmotte (vanaf september).  
 
Externe organisatie 
 
1. Binnenland 
Bestuursmandaten 
- Sociare: Federatie van Werkgevers van Sociaal-Cultureel Werk 

- Algemene Vergadering 
- Sectoraal werkgeversoverleg 

- ICOM-Vlaanderen 
- Algemene Vergadering 

- Toerisme Mechelen 
- Algemene Vergadering   

- Toerisme Zemst 
- Algemene Vergadering 
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- Toeristische Attracties van België 
- Algemene vergadering 

- Vlaamse Traditionele Sporten vzw (VlaS) 
- Algemene Vergadering 
- Raad van Bestuur 

 
Sportimonium is (gebruikend) lid van: 
- Herita vzw  
- Monumentenwacht vzw 
- Toeristische Attracties van België vzw 
- ICOM-Vlaanderen vzw 
- Vlaams Studie- en Documentatiecentrum (VSDC) vzw 
- Vlaamse Sportfederatie vzw 
- Vlaamse Vereniging voor het Bibliotheek, Archief en Documentatiewezen vzw 
- Vriendenkring Wielermuseum Roeselare 
 
2. Buitenland 
Bestuursmandaten 
- Olympic Museums Network 

- Algemene Vergadering 
- European Traditional Sports and Games Association (ETSGA) 

- Algemene Vergadering & Raad van Bestuur 
- International Traditional Sports and Games Association (ITSGA) 

- Algemene vergadering & Raad van Bestuur 
 
Sportimonium is (gebruikend) lid van: 
International Council of Museums (ICOM)  
International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES)  
International Society of Olympic Historians (ISOH) 
Olympic Museums Network (OMN) 
 
Sportimonium is als NGO-raadgever geaccrediteerd bij Unesco – Immaterieel 
cultureel Erfgoed 
 

 

2.Overzicht van de schenkingen  
 
Administratief Centrum "Praetorium" - Vandoren Veerle,  Aerts Peter - Universiteit 
Antwerpen, Apers Frank, Belgische Rugby Federatie, Berben Philip, Bollen Willy, 
Borgers Julie, Brosens Bregt, Ceuppens Bart, Colla Maggy, Cops Diane, Cuyt 
Rony, de Boer Piet, De Meyer Mark, De Roover Willy, Dekeyzer Piet, Dekker 
Pleun (Nederland), Drukkerij Moreels, Elbel Hans - Gothenburg Sports Museum 
(Zweden), Elizara Carolina Marin (Brazilië), European Traditional Sports & 
Games Association (Frankrijk), Ezzy-Renson, Fallon-Kund Fréderic - B.O.I.C., 
Federaxon Esport Nohtra Tera (Italië), Federación Cántabra de Bolos 
(Spanje),Garage Mullens Leuven, Gemeente archief Mol, Hermans Bieke - Gym 
& Dans Vlaanderen, IPB-books, Jaeken Denis, Jespers Jaak, Korea Cultural 
Heritage Foundation (Zuid-Korea), Maes Koen - Jeugd 2000, Malinwa Archief - 
Peeters Bertrand,  Mees Alice, Michiels Marc, Molemans Victoire, Mollin 
Hortense (wwe Blumberg), Museum of Sport and Tourism (Polen), Mussen M., 
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Nuyts Nele, Ostyn Geneviève, Parlebas Pierre (Frankrijk), Pascal Cornelis, 
Pauwels Lucette, Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding, Renson Roland, 
Rotsaert Walther, Scheerder Jeroen, Somers Jan, Sport Vlaanderen - Sonia 
Vandenboeck, Sportimonium Supporters, Olympic Museum Thessaloniki 
(Griekenland), Standaard Boekhandel, Stultjens Pierre, Teck Fred, UVK Lucius, 
Van Camp Marc, Van Clemen Sam, Van Dam Jos, Van de Brandt Annie, Van 
Goethem Geert, Van Neste - d'Ieteren Anne, Van Rulo Monique, Vanden Broeck 
Sonia, Vanderstraeten Guy, Vanleeuwe Tom, Vanmeerbeek Roger, Verbeek 
Marc, Vanroelen Ben, Marnix Vanslembrouck - Belgische Motorrijdersbond, 
Verbeke Jack, Verlinde Wilfried, Vlaamse Rugbybond - Rondou Mathias, 
Zimmerman Ana Cristina (Brazilië)  
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