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Dit jaarverslag 2015 is het tweede rapport in de beleidsperiode 2014-2018.  
De onderstaande boordtabel werd gebruikt als inventaris van de doelstellingen 2015 en om de 
progressie van de actiepunten te evalueren.  
De kleurencode staat onderaan de boordtabel.  
In dit rapport bespreken en evalueren we de 21 doelstellingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Hofstade , 25 maart 2015  
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De boordtabel 2015 met de doelstellingen   
 
BOORDTABEL 2015 Sportimonium V.Z.W. - 
resultaten                                    

  Parameter ?  frequentie?  tegen?  eigenaar?  co-eigenaar?  J F M A M J J A S O N D 

                                   

1.Het ondersteunen en optimaliseren van de 4 basisfuncties van het 
museum  boordtabellen  maandelijks  31/dec Didier + staf  Erik/Fred/Chris/Karine                          

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

                                   

3.Documentatiecentrum (aanbesteding >afwerking> inrichting> gebruik) 
tegen 1 juni 2015  (verplaatst naar 1/10/15) mijlpalen data  maandelijks  1/jun Didier  Jaak/Erik/Fred     ?             T     

4.Preservation Hall Victor Boin (aanbesteding >afwerking> inrichting> 
gebruik) tegen 1 februari 2016   mijlpalen data  maandelijks  31/dec Didier  Jaak/Erik/Fred      ?                   

                                   

5.Naambekendheid vergroten met 20 % tegenover 2014   n vermeldingen  maandelijks  31/dec Chris Didier      ?                   

6.Aantal bezoekers verhogen met 10% tot 18719 (2014 = 17015 + 10%)  n bezoekers  maandelijks  31/dec Chris Didier      ?                   

7.Toegankelijkheid & signalisatie van het museum (BLOSO)  
(verplaatst naar 1/1/16) n tools  kwartaal  1/jun Didier  BLOSO                           

                                   

8.Afhankelijkheidsgraad verlagen, verhoging eigen inkomsten (70+74 -
verkoop/verhuur/overige) tot € 129600 (+67,8%) 

% eigen 
inkomsten  kwartaal  31/dec Didier  Karine                         

9.Aantrekken(structurele) 1 of 2 sponsorcontracten ter hoogte van  
€ 40000 (verhoging van 16K > 40K) (deel van 129,6K) contracten + €  kwartaal  31/dec Didier  Erik/Karine                         

10.Rapportering optimaliseren rapporten  maandelijks  31/dec Karine  Didier                         

                                   

11.Nieuw werkbaar organogram   document  1X  15/feb Didier  Erik/Chris/Roland/RvB    T                     

12.Beleidsplan 2015-2016  document  
1X + 
updates  1/apr Didier  Erik/Chris /Fred/Karine       T                 

13.Databeheer automatiseren en optimaliseren (planning/kalender/ 
financiën) (verplaatst naar 31/12/15) 

Software &  
gebruik maandelijks  1/apr 

Chris/Karine/
Erik Didier        T                 

14.Werkbare processen & systemen  document  maandelijks  31/dec Didier  Chris/Karine/Erik/Fred                          

15.Nieuw arbeidsreglement  document  1X  31/dec Karine  Didier                          

16.Actualiseren RvB  statuten + nieuw  1X  1/mrt Roland Erik/Didier /RvB     T ?                    

17.Verpersoonlijken doelstellingen (eigenaars -staf)  boordtabel/pers.  maandelijks  1/mrt Didier  Staf      T ?                    

18.IT beheer en infrastructuur  plan+ uitvoering  maandelijks  1/apr Didier  Erik       T                 

19.Boordtabellen/medewerker (verplaatst naar 1/1/16) boordtabel/pers.  maandelijks  1/mrt Didier  Fred/Chris/Erik /Karine      T                   

                                   

20.Regulier/periodiek overleg + implementatie afspraken met Bloso data  maandelijks  31/dec Didier  BLOSO                           

21. Verbeterde exploitatiemogelijkheden(toegang /strandcafé/advertentie 
domein/parking)  realiseren kwartaal  31/dec 

Didier 
/BLOSO  BLOSO                           

                  

                                                                                                                                                                                                 
ok, op weg                    

                                                                                                                                                       
kritische afwijkingen van het plan                    

                                                                                                                                                                                   
ziet er niet goed uit                    

                                                                                                                                                                                                           
in orde                    

                                                                                                                                                                                   
nog niet begonnen                    

                                                                                                                                                                                                
streefdatum  T                  
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Bespreking van de gerealiseerde acties in 2015 tegenover de 
doelstellingen 2015  
 

1. Het ondersteunen en optimaliseren van de 4 basisfuncties van het museum  
2. (collectievorming/collectiebeheer/ontsluiting en wetenschappelijk 

onderzoek /publiekswerking) 
 
Algemeen overzicht 
In 2015 zijn er een verschillende verhuisbewegingen geweest. Omwille van de renovatie van het Lotto-
documentatiecentrum zijn negen containers gehuurd om al het materiaal te kunnen opslagen en om de 
medewerkers van de nodige kantoorruimte te voorzien. De vernieuwingswerken zijn grondig gebeurd met 
onder meer een nieuwe (stevige) bevloering, een nieuwe elektrische installatie en een nieuwe 
(vloer)verwarming. Ook de indeling van het gebouw werd hertekend met herschikking van de kantoren, het 
voorzien van een leeszaal en een bibliotheekruimte met rolrekken. Gevolg was dat het 
documentatiecentrum langer gesloten was (maart-eind november) dan voorzien. In de loop van november 
werden de containers ontruimd en werd een deel terug naar het documentatiecentrum versast, het andere 
deel, onder de meer het materiaal van de uitleendienst, werd overgebracht naar de Preservation Hall Victor 
Boin. Die was intussen immers zo goed als gebruiksklaar geraakt. Daardoor kon in de Hall Boin ook het 
atelier opnieuw worden ingericht.  
 
Het toekomstig museumdepot, dan nog zonder rekken, was op 11 december het decor voor een 
kunstzinnige installatie door Hugo Duchateau. Hij maakte gebruik van grote, houten collectiestukken zoals 
turnkasten, bokken, boten, roeispanen enz. om tot een grote, gestileerde montage te komen. Die avond 
vond de gezamenlijke eindejaarsreceptie van de Sportimonium Supporters en het Sportimonium plaats om 
en rond de installatie. Tijdens het officiële gedeelte werden Marieke Vervoort en Jean-Michel Saive in de 
bloemen gezet naar aanleiding van de installatie van hun klEERkast in het Sportimonium. 
MarkVanlombeek praatte de avond aan mekaar en stond in voor de interviews met de gevierde atleten. 
 
Op organisatorisch vlak werd er als gevolg van de aanbevelingen van het rapport van de 
beoordelingscommissie musea en het Agentschap Kunsten en Erfgoed gesleuteld aan de interne structuur 
en het organogram van het Sportimonium. Om hier werk van te maken vergaderde de bijzondere 
werkgroep, opgericht in de schoot van de raad van bestuur, meermaals. De reorganisatie moet leiden tot 
een hogere naambekendheid, een verhoging van het aantal bezoekers en een verhoging van de eigen 
inkomsten. Belangrijk in deze context is de aanwerving in het begin van het jaar, mogelijk gemaakt door 
een extra financiële impuls van de minister voor sport Philippe Muyters, van de nieuwe directeur Didier 
Rotsaert om de (veranderings)processen in goede banen te leiden. In 2015 werd een vernieuwd 
organogram geïmplementeerd en werd de interne werking strikter gestructureerd op basis van 
boordtabellen met expliciete en gepersonaliseerde doelstellingen met maandelijkse aftoetsing.   
In 2015 werd ook werk gemaakt van het herwerken van de statuten en de vernieuwing van de algemene 
vergadering en de raad van bestuur met het oog op een verbreding van het maatschappelijk draagvlak en 
een verhoogd individueel engagement van de leden.  
 
Het driejarig project Het geheugen van de sport, mogelijk gemaakt met de steun van het Fonds Baillet 
Latour, werd officieel afgetrapt met het symposion op 16 oktober. Ruim 120 deelnemers uit de sport- en 
erfgoedwereld kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld met sprekers uit zowel Nederlandstalig 
en Franstalig België als uit Frankrijk en Nederland. Het slotwoord was weggelegd voor de erevoorzitter van 
het International Olympic Comité Jacques Rogge. Afsluitend mocht Roland Renson, voorzitter van het 
Sportimonium, een onderscheiding van betekenis in ontvangst nemen. Uit handen van David Walechinsky, 
voorzitter van de International Society of Olympic Historians, kreeg hij de ‘Lifetime Achievement Award’ 
overhandigd. Het symposion mocht op ruime belangstelling rekenen, zowel in de fase van de aankondiging 
als na afloop. 
 
Op tentoonstellingsvlak was er de Schermzaal Charles Debeur die in het begin van het jaar officieel 
openging voor het brede publiek. 
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Later op het jaar (7 juni tot 1 oktober) was er de Sportcartoonale met als thema de wielersport.  
 
De website onderging een grondige vernieuwing met een gans nieuwe en overzichtelijkere structuur, een 
nieuwe ‘look’ met meer en sterker beeldmateriaal en een betere afstemming op de behoeftes van de 
bezoeker. Verdere verbeteringen zijn de toevoeging van de zoekfunctie, het integreren van sociale 
netwerken en de responsive design waardoor de site vlot raadpleegbaar is zowel vanaf een smartphone, 
een tablet of een desktop.  
 
In 2015 werd ook het Europees project Strenghtening European Traditionals Sports afgerond. Trekker van 
het project dat tot doel had om het netwerk van traditionele sporten in Noord- en Oost-Europa uit te breiden 
en te verstevigen, was de Vlaamse Traditionele Sporten vzw met Sportimonium als actieve partner. Na een 
eerste bijeenkomst eind 2014 in Amsterdam volgden in 2015 de bijeenkomsten in Letland en Hongarije 
waar Sportimonium deel nam.  
Internationaal was Sportimonium verder onder meer met bijdrage aanwezig op het symposion van de 
werkgroep ‘Collecties’ van het Olympic Museums Network.  
 
Tot slot is het Sportimonium door Unesco opnieuw erkend als geaccrediteerde organisatie. In het kader 
van de Conventie Immaterieel Cultureel Erfgoed (2003) wil Unesco samenwerken met gespecialiseerde 
organisaties die als raadgever kunnen optreden om dossiers inhoudelijk mee te beoordelen. Na een 
periode van vijf jaar worden de geaccrediteerde organisaties geëvalueerd, zo ook Sportimonium.  
Tijdens de 10de zitting van het Intergouvernementeel Comité voor de Bescherming van het Immaterieel 
Cultureel Erfgoed (Namibië, 30/11-04/12/2015) is bekend gemaakt dat Sportimonium zijn status, in 
tegenstelling tot nogal wat andere organisaties, behoudt.   
 

De vier basisfuncties 
 

De collectievorming 
 

Overzicht van de verwervingen 
In 2014 werden 72 loten verworven. Het ging 67 keer om een schenking en 5 keer om een 
aankoop. Er waren geen inkomende, langdurige bewaargevingen of ruilen. Doorgaans bestaat 
een aanwinst uit diverse items. De 72 loten bevatten 34 keer materiaal voor het voorwerpendepot, 
30 keer voor de bibliotheek, 10 keer voor de audiovisuele afdeling en 3 keer voor het archief.  
 
In de voorwerpenafdeling. 
Een groot deel van de verworven voorwerpen hebben betrekking op de Olympische Spelen. Zo 
was er de schenking van tafeltennisser Jean-Michel Saive van onder meer diverse broeken en 
shirts die hij gedragen heeft tijdens verschillende van zijn zeven Olympische deelnames (1988 tot 
en met 2012). 
Samen met Jean-Michel Saive is karabijnschutter (en kruisboogschutter) François Lafortune 
Belgisch recordhouder van het aantal Olympische deelnames (1952 tot en met 1976). Hij schonk 
het museum een reeks herinneringsmedailles en badges van de Olympische spelen, een 
kruisboog, een schietuitrusting (jas) en een reeks foto’s.  
Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) bezorgde het museum een exemplaar 
van het officiële uniform van de 1e Europese Spelen te Baku. 
 
Het Belgian Paralympic Comité schonk het Sportimonium het koperen bloemblad (1 van de 164 
onderdelen van de Olympische vlam op de Paralympics 2012 te Londen) dat elk deelnemend land 
in ontvangst mocht nemen. Verder kreeg het museum een polshorloge in etui van de Paralympics  
van Londen en een gelijkaardig horloge van de Olympische Spelen Londen.  
Van de Special Olympics Belgium kreeg het museum onder andere 3 medailles, 2 vlaggen, enkele 
vaantjes. 
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Kleinere schenkingen bestonden 2 zelfgemaakte, lichte halters, 2 oefengranaten gebruikt voor de 
militaire pentathlon, medailles van tennis (1943 en 1947), een schuttersbord Hubert Van Innis 
(Belgisch recordhouder Olympische medailles), 2 fietsen uit de jaren 1930 (een Michaux en een 
fiets met cardanas uit de FN-fabriek Herstal, een schenking van het WieMu, Roeselare).Verder 
vermelden we een bamboespeer, een paar skibottines (1965), een constateur (duivensport), 4 
golfclubs, 6 badmintonrackets, een kokosturnmat.    
 
In vergelijking met de vorige jaren was er een beperkte aangroei in de audiovisuele afdeling. Te 
vermelden zijn een affiche Duivenkaart/Carte Colombophile (jaren 1950), een kader (39 x 48 cm) 
met L’Ordre Olympique en Or au chevalier Raoul Mollet, getekend A. Samaranch, 1989, uit de 
nalatenschap van Raoul Mollet en het diploma International Society of Olympic Historians - ISOH 
Lifetime Award 2015: Roland Renson en een afgestempelde postzegelkaart 75 jaar Olympische 
Spelen (Antwerpen). 
 
De bibliotheek breidde uit met een honderdtal boeken over diverse sportonderwerpen. Daaronder 
de fraaie publicatie Gymnastiques des jeunes gens (1828). Vanuit sporthistorisch standpunt is de 
verwerving van de haast volledige reeks van de Canadian Journal of Sport History (1970-1995) 
een echte aanwinst.  
Interessant is ook de schenking van het archief van Fernand de Montigny met onder meer 
documenten met betrekking tot de Belgische Vereniging der Olympische 
Medaliehouders/Association Belge des Médaillés Olympiques (ABMO). Het is een aanvulling op 
eerdere schenkingen (archieven, foto’s en boeken) die samen het afzonderlijk Fonds Fernand de 
Montigny vormen.   
 

Het collectiebeheer 
 

Einde 2015 was de Preservation Hall Victor Boin grotendeels klaar en konden de eerste ruimtes in 
gebruik worden genomen, vooral door de technische diensten.Ter gelegenheid van de opstelling 
van de kunstzinnige installatie van Hugo Duchateau werd de Hall Boin opengesteld voor het brede 
publiek (12 en 13 december). Bezoekers werden ontvangen door eigen personeel en door 
Sportimonium Supporters die de rondleidingen verzorgden en meer uitleg gaven over de functie 
en de inrichting van het museumdepot.  
 
Ook de renovatie van het Lotto-Sportdocumentatiecentrum, op een aantal afwerkingen na, werd 
afgerond. Alle in Limo (Libis) ingevoerde boeken kregen een onderkomen in de nieuwe 
bibliotheekruimte die voor 100% is uitgerust met rolrekken. Ook het KBC-Van Landeghem 
Sportarchief en de nog te verwerken bibliotheek van Sporta en die van het Koninklijk Militair 
Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (Eupen) kregen er hun plaats.  
De werkstukken van de Vlaamse Volkssport Dossiers (1236), de dossiers van het Archief van het 
Turnwezen (209) en het Archief van de Moderne Sport (1148) en de biografieën (82) werden 
opgeslagen in de Hall Boin waar ze in de archiefruimte hun vaste bestemming krijgen. 
 
In 2015 werd verder gewerkt aan het digitaliseringsproject VIAA, een door de Vlaamse overheid 
gesubsidieerde instelling die instaat voor de bewaring op lange termijn en voor de ontsluiting. Dit 
project richt zich in eerste instantie op de omroepen en de collectiebeherende instellingen die 
worden gesubsidieerd binnen het Cultureel-erfgoeddecreet. De verwerking van de audiocassettes, 
U-matics, Betacam SP en kwartduim-audiotapes is afgerond. Dit materiaal is geïnventariseerd via 
het Archival Management System (AMS), een programma van VIAA, en wordt voorzien van een 
uniek inventarisnummer. In een volgende golf komen de VHS-video’s aan de beurt.Als het 
materiaal gedigitaliseerd is wordt het terugbezorgd aan het Sportimonium. 
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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 van het project te raadplegen zijn. 
 
Er werden inspanningen geleverd voor het verplaatsen van de staande wip van de 
Rubensvrienden in Hoboken naar Hofstade. Bij het stopzetten van hun activiteiten schonken de 
Rubensvrienden al een paar waardevolle stukken aan het museum en boden ze eveneens de wip 
aan. Het gaat om een kantelwip met metalen stangen en houten voetstuk. Tot nog toe werd geen 
haalbare/betaalbare oplossing gevonden om de 30 meter lange wip te verhuizen. 
 
Op 13 september werd ter gelegenheid van de Dag der Donateurs, in samenwerking met de 
Sportimonium Supporters, een deel van de dubbele boeken te koop aangeboden. De aanwezigen 
toonden ruime belangstelling maar al bij al gingen weinig boeken van de hand. Dezelfde dag vond 
ook een lezing plaats door prof. em. Guido Schepens (KU Leuven) over sportsponsoring in de 
Romeinse oudheid.  
 
Bruiklenen 
- Tentoonstelling Schatten: sport en spel in de belle époque, Blankenberge: Belle Epoquehuis, 

22 mei tot 31 oktober, 17 voorwerpen/documenten 
- Tentoonstelling Vijf eeuwen wipschieten in Schaarbeek, Cinq siècles de tir à la perche à 

Schaerbeek, Schaarbeek: Gemeentehuis, 2 tot 30 oktober, 20 voorwerpen/documenten 
 
De ontsluiting en wetenschappelijk onderzoek/documentatiecentrum 
 
In 2015 werden 527 objecten en 378 audiovisuele stukken ingevoerd in Adlib het 
museumprogramma waarvan twee licenties werden aangehouden waardoor twee gebruikers 
tegelijkertijd kunnen invoeren. Voor de andere medewerkers bleef een alleen-lezen versie 
beschikbaar. Door het gebruik van Adlib bleef het Sportimonium voor zijn 
automatisatietoepassingen internationaal erkende inhoudelijke en technische metadata hanteren 
met het oog op uitwisselbaarheid van de gegevens met andere cultureel-erfgoedorganisaties en 
met internationale overkoepelende systemen. Het Sportimonium bleef in 2015 ook samenwerken 
met Erfgoedplus (zoekwebsite voor erfgoed uit Limburg, Vlaams-Brabant) om de 
collectiegegevens op de website van Erfgoedplus te plaatsen en op www.europeana.eu.  

 

Audiovisuele afdeling  15.464 + 378 

Afdeling objecten 9.277 + 527 

Algemeen totaal 24.741 + 905 

Overzicht van het aantal ingevoerde objecten en audiovisuele stukken in 2015 

 
Inzake Immaterieel Cultureel Erfgoed bleef het Sportimonium lid van de expertencommissie voor 
de beoordeling van aanvraagdossiers voor opname op de Vlaamse lijst. Verder maakte 
Sportimonium deel uit van de permanente werkgroep (samen Met Heemkunde Vlaanderen, 
Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag, Huis Van Alijn, tapis plein, e.a.) die zich 
buigt over Immaterieel Cultureel Erfgoed en sociale praktijken in Vlaanderen en nam mee de 
begeleiding op van de voorbereiding van een aanvraagdossier door de gansrijders uit de 
Antwerpse polders.  
 

http://www.europeana.eu/
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De documentatiedienst met bibliotheek blijft een belangrijk instrument om wetenschappelijk 
onderzoek te stimuleren. In 2015 was het documentatiecentrum lange tijd gesloten (maart tot 
november) voor het publiek wegens de verbouwingen. Het aantal gebruikers zakte daardoor 
gevoelig. Slechts 15 personen maakten ter plekke gebruik van de diensten van het centrum, een 
50-tal gebruikers werden per email verder geholpen.  
 
In 2015 werd het Europees project Strenghtening European Traditionals Sports afgerond. Na een 
eerste bijeenkomst in Amsterdam einde 2014 vonden de twee volgende vergaderingen plaats in 
Vilnius (Letland) van 27 tot 29 februari en Martfü (Hongarije) van 2 tot 4 maart. Sportimonium was 
partner in dit project dat werd gecoördineerd door de Vlaamse Traditionele Sporten vzw. Het 
project werd afgesloten met een publicatie die in vijf talen werd gedrukt.  
 
Op internationaal vlak was de dienst verder actief te Warschau (Museum of Sports and Tourism) 
van 27 tot 29 mei op de Meeting of the collection working group van het Olympic Museums 
Network met een voorstelling over het verwervingsbeleid van het Sportimonium. 
Op het internationaal colloquium Traditional Games and Toys Heritage (29 oktober, Lousa – 
Portugal) werd de lezing Safeguarding traditional games: what role can a museum play ?-
verzorgd).   
 
Project Het geheugen van de sport 
Sportimonium organiseerde op 16 oktober het symposium Het Geheugen van de Sport. Het 
symposium vormde de officiële aftrap van het gelijknamige project en werd bijgewoond door een 
120-tal geïnteresseerden uit de sport- en erfgoedwereld. Sprekers uit binnen- en buitenland 
presenteerde elk een best practice over het omgaan met sporterfgoed. Volgende sprekers 
betraden achtereenvolgens het podium: Alain De Waele (Fonds Baillet Latour), Bregt Brosens 
(Sportimonium), Karel Velle (Rijksarchief), Wilfred van Buuren (Stichting de Sportwereld, 
Nederland), Claude Boli (Musée National du Sport, Frankrijk), Michel Vermote (Archiefbank 
Vlaanderen), Ina Verrept (Erfgoedcel Brugge) en Fabrizio Bosano (supportersvereniging Union 
Saint-Gilloise).  
Vervolgens werd aan Roland Renson, voorzitter van het Sportimonium, een Lifetime Achievement 
Award overhandigd door David Walechinsky, voorzitter van het International Society of Olympic 
Historians (ISOH). Het slotwoord was voor Jacques Rogge, erevoorzitter van het IOC.  
Over het symposion werd vooraf heel wat ruchtbaarheid gegeven en dat zowel in sport- als 
erfgoedwereld. Ook nadien kreeg het symposium ruim aandacht in de Nederlandstalige en 
Franstalige geschreven en gesproken pers. 
 
In de loop van het jaar waren er diverse vergaderingen in verband met het project, onder meer 
met Thierry Zintz (UCL, Louvain-la-Neuve), Stijn Knuts, UGent), stad Hasselt en Stadsmus, Dries 
Vanysacker (KU Leuven), Archiefbank Vlaanderen, Frank Apers (expert, schermen), Studenten 
Thomas More (voor hun studiedag Sportlegacy in 2016). 
Ter voorbereiding van de tentoonstelling over de twee nieuwe Olympische disciplines golf en 
rugby in 2016 werd vergaderd met de Vlaamse Vereniging voor Golf, de Belgische Rugby Bond 
en Rugby Vlaanderen.  
 
Publiekswerking  
 
Hiervoor verwijzen we naar de overzichten van de doelstellingen 5 en 6 verderop in dit verslag.  
 
Varia  
  
Publicaties , voordrachten en vertegenwoordiging  
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Het Sportimonium was zeer visibel via publicaties, voordrachten en vertegenwoordiging op 
speciale evenementen.  
Voor een gedetailleerd overzicht zie BIJLAGE A. 
 

3. 3.  Documentatiecentrum (aanbesteding> afwerking> inrichting> gebruik) 

tegen 1 juni 2015 (verplaatst naar 1/10/15) 

 

De werken werden gestart in juni 2015. Initiële bedoeling was om enkele lokalen te renoveren aan 

een minimale kost. Het centrale gedeelte van dit gebouw, het archief, moest gemoderniseerd 

worden om met plaatsbesparende rolrekken te werken en de opslagcapaciteit te vergroten. 

Reeds bij gedeeltelijke ontmanteling (afbraak) werden ernstige defecten/tekortkomingen 

vastgesteld (losse zandige ondergrond onder de tegels waardoor de stabiliteit van de 

verwarmingselementen en het gewicht van de boeken niet gegarandeerd kon worden). Hierdoor 

werd de initiële vooropgestelde datum van 1/6/15 niet gehaald. Ook de elektrische installaties 

(bedrading en zekeringen) waren onveilig.  

Daarop werd besloten om de renovatie grondiger en fundamenteler aan te passen (zoals nieuwe 

funderingen en isolatie onder de vloeren / vloerverwarming / speciale ventilatie / nieuwe 

verwarming / nieuwe elektriciteit, enzovoort).   

Volgende stappen werden genomen:   

- Verhuis naar 9 gehuurde bureelcontainers die langs het strandgebouw werden geplaatst 

(maart 2015 ): hier werd de inhoud van het documentatiecentrum en de 6 medewerkers 

tijdelijk gehuisvest.  

- Afbraak en opbouw ruwbouw (april – oktober 2015)  

- Verhuis terug naar het documentatiecentrum november/december 2015 + eerste 

ingebruikname. 

- Gedurende de eerste maanden van 2016 gebeurt de finale afwerking. 

4.  Preservation Hall Victor Boin (aanbesteding >afwerking> inrichting> 

gebruik) tegen 1 februari 2016  

De bouw van dit nieuwe depot is gestart in 2011. De ruwbouw was klaar einde 2014.  

Vertragingen werden opgelopen omwille van administratieve redenen. 

De finale toewijzing van de loten voor afwerking gebeurde in april 2015.  

In mei 2015 werd de finale afwerking ingezet: vloeren, verwarming, verluchtingseenheid, 

elektriciteit, sanitair, verwarming, enzovoort. 

Alles werden afgerond op 1 december 2015 en zo kon op 11 december 2015 een pre-finale 

opening georganiseerd worden (oudejaarsreceptie). De verhuizing van archieven en 

collectiestukken uit de andere gebouwen werd gestart.  

 

5.  Naambekendheid vergroten met 20 % tegenover 2014   

In 2015 werden maandelijks op een systematische en gestructureerde manier de 

vermeldingen in de pers gemeten.  

Alle vermeldingen met de naam Sportimonium in kranten, tijdschriften, brochures, televisie, 

radio, internet werden geïnventariseerd.  
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De doelstelling van 20% beter te doen dan in 2014 werd gehaald. De maanden aangegeven 

met een groene kleur vertegenwoordigen de resultaten met een minimale stijging van 20%. 

Rood betekend slechter.  

  

 
 Boordtabel 

naambekendheid 

2015               

   JAN  FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC  Totaal  

aantal 

vermeldingen  

20

14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132 

 DOEL 2015 : 

2014 + 20 %    13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 

REALITEIT     21 15 35 10 9 36 9 6 16 48 5 17 227 

T.o.v. vorig jaar  

(%)         -9 -18,2   -11,2 -55,5 45,4   -54,6 54,5 71,9 

T.o.v. DOEL  (%)   61,5 0   -25 -30,8   -30,8 -53,9 23   -61,6 30,7 45,5 

 

In 2015 waren er 227 vermeldingen tegenover 132 in 2014 (+ 71,9 %)  

Wat opvalt is dat het aantal vermeldingen stijgt telkens er speciale evenementen georganiseerd 

worden (bijvoorbeeld :Symposium Het Geheugen van de Sport, de BOIC Baku delegatie voor de 

Europese Spelen, de Nationale Trofee Victor Boin). 

Nieuwe website in 2015  

In 2015 bezochten 33.111 personen de website, een gemiddelde van 91 bezoeken per dag. In 

vergelijking met 2014 (83 personen per dag) betekent dit een stijging van 9,6 % bezoekers per 

dag.  

De pagina’s met betrekking tot de Sportcartoonale 2015, de Nationale Trofee Victor Boin (Marieke 

Vervoort), het Geheugen van de Sport, de praktische informatie en de uitleendienst werden het 

vaakst opgezocht   

De tijd was rijp voor een grondige vernieuwing van de Sportimonium-site. De website kreeg een 

nieuwe look. Er is meer plaats voor beelden, zowel op de homepage als in de rubrieken. 

Bedoeling was om een duidelijkere, overzichtelijkere site te maken waarin het makkelijk te 

navigeren is. Een permanente zoekfunctie is ook aanwezig. Vanuit de homepage krijgt de 

bezoeker onze opgefriste agenda te zien. De sociale netwerken werden geïntegreerd. Daarnaast 

biedt de site ook de mogelijkheid tot inschrijving op de nieuwsbrief aan.  

Deze site kan vanop verschillende apparaten worden bekeken. Of je nu met je smartphone, tablet 

of desktop naar deze website surft, krijg je dankzij een responsive design een goed beeld op het 

scherm.  

Er is ook een reservatieformulier voorzien op de nieuwe website. Bezoekers hebben de 

mogelijkheid om info en reservaties aan te vragen via een aanvraagformulier.  

Een gedetailleerd overzicht van de media-aandacht staat in de BIJLAGE B. 

 

Overzicht van de communicatie per Flexmail  

Er werd in totaal 29 maal een communicatie gedaan via het mailingsysteem Flexmail ( meer dan 

10000 contacten in deze database).  
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Het waren uitnodigingen , oproepen , mededelingen en nieuwsbrieven:  

 

- 21-12-2015 Nieuwjaarskaart RVB Sportimonium 

- 18-12-2015 Nieuwjaarswensen 2016 Sportimonium 

- 10-12-2015 Herinnering naar de pers voor de eindejaarsreceptie 

- 01-12-2015 Preview Preservation Hall Victor Boin (12/13-12-2015) 

- 01-12-2015 Persbericht Preview preservation Hall Victor Boin (12/13-12-2015) 

- 11-12-2015 Uitnodiging- Invitation eindejaarsreceptie Sportimonium(supporters)  

- 04-11-2015 Nieuwsbrief november 2015 - N/F / # 4 

- 07-10-2015 Persuitnodiging geheugen sport -N/F  

- 18-09-2015 Uitnodiging symposium ‘Geheugen van de Sport’ N/F 

- 03-09-2015 Persuitnodiging open Monumentendag/Dag der Donateurs  

- 19-08-2015 Uitnodiging Dag der Donateurs 

- 11-08-2015 Save the Date! Symposium ‘Geheugen van de sport’ N/F 

- 14-07-2015 Nieuwsbrief juli 2015 - N/F /# 3 

- 23-06-2015 Mailing basisonderwijs - Sportieve uitstap voor basisonderwijs  (Workshops 

schermen) 

- 23-06-2015 Mailing bijzonder onderwijs - Sportieve uitstap voor bijzonder onderwijs 

(Workshops schermen) 

- 22-05-2015 mailing speelpleinen - Sportieve uitstap voor de zomer (Workshops schermen) 

- 23-04-2015 Nieuwsbrief - april 2015 N/F / # 2 

- 22-04- 2015 Mailing Basis Onderwijs - Schoolreis Sportimonium (Olympisch jaar 2015-2016) 

- 21-04- 2015 Mailing bijzonder onderwijs - Schoolreis Sportimonium (Olympisch jaar 2015-

2016) 

- 17-04-2015 Persbericht Erfgoeddag Sportimonium 

- 20-03-2015 Paasactie in het Sportimonium ‘Zoek de paashazen’ 

- 11-03-2015 Persuitnodiging Nationale Trofee Victor Boin 

- 04-03-2015 Persbericht Nationale Trofee Victor Boin 

- 17-02-2015 Vakantietip ‘Leer schermen in het Sportimonium’ - publiek 

- 13-02-2015 Schermsport in het Sportimonium - Speelpleinen /jeugd/sportdiensten 

- 13-02-2015 Persbericht schermen krokusvakantie 

- 27-01-2015 Winterprogramma ‘Sportimonium (be)schermt - Lager onderwijs 

- 23-01-2015 Persbericht ‘Opening schermzaal Charles Debeur en Sportimonium (be)schermt! 

Initiaties voor kinderen.  

- 09-01-2015 Nieuwsbrief januari 2015 N/F # 1 
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6. Aantal bezoekers verhogen met 10% tot 18719 (2014 = 17015 + 10%)  

De doelstelling om 10 % meer bezoekers naar het Sportimonium te brengen is niet gelukt. Wel 

was er een stijging van 0,8 % tegenover 2014 !  

 

Boordtabel bezoekers + gebruikers + documentatiecentrum + uitleendienst 2015  

  JAN  FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC  Totaal  

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

 DOEL: 2014 + 10 %    631 1444 2132 1833 1713 2069 912 1568 1794 3006 816 801 18719 

REALITEIT     597 1098 1462 1413 1448 1975 788 966 1945 3547 848 1060 17146 

T.o.v. vorig jaar (%)             4,9     19,1 29,8 10 21,6 0,8 

T.o.v. DOEL (%)                   8,3 18 4,1 32   

 
De vooropgestelde doelstelling was 18719 bezoekers in 2015. Uiteindelijk waren er 17146 

bezoekers.  

Deze getallen omvatten alle gasten die binnengekomen zijn in het Sportimonium: de 

conferentiezalen, de permanente tentoonstelling, de Olympische Passage, het Sportlabo, het 

Lotto-documentatiecentrum, de uitleendienst voor materiaal en de Preservation Hall Victor Boin.  

 

Onderstaande tabel geeft de maandelijkse bezoekers van de periode 2007 tot 2015  

 

De maanden met hoge cijfers in 2015 zijn deze met georganiseerde activiteiten, waarbij grote 

groepen naar het Sportimonium komen. 

 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 

Overzicht aantal bezoekers per maand voor de periode 
2007-2015        

 

Met uitzondering van de jaren 2007/ 2011 en 2013 is het jaarlijks aantal bezoekers 17000-plus !    
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In de onderstaande tabellen werd er op een verschillende manier , en volgens 

andere parameters naar de bezoekers gekeken !  

 

Tabel met de registratie bezoeken musea volgens de parameters van  Erfgoed Vlaanderen 
  
Registratie 
bezoeken musea               

  jaartotaal januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december  

Totaal aantal bezoeken 17146 597 1098 1462 1413 1448 1974 788 966 1945 3547 848 1060 

individueel - aantal 
bezoeken 10102 277 446 684 561 661 714 550 798 1327 2922 623 539 

in groep - aantal bezoeken 7044 320 652 778 852 787 1260 238 168 618 625 225 521 

in groep - aantal groepen 259 22 15 32 31 34 32 6 15 11 24 17 20 

aantal betalende bezoeken 6314 160 624 581 819 829 1196 436 374 409 465 301 120 

aantal niet-betalende 
bezoeken 10832 437 474 881 594 619 778 352 592 1536 3082 547 940 

Wonend in de gemeente 
zelf 329 11 10 29 12 16 174 9 13 18 14 20 3 

Wonend in 
Vlaanderen/Brussel 16632 579 1065 1418 1371 1405 1915 764 937 1887 3441 823 1028 

Wonend buiten 
Vlaanderen/Brussel* 514 18 33 44 42 43 59 24 29 58 106 25 32 

0 tot en met 6 jaar 448 16 19 20 46 38 3 28 15 149 89 25 0 

7 tot en met 12 jaar 3592 54 257 268 323 570 766 290 211 336 420 93 4 

13 tot en met 18 jaar 2662 7 288 369 338 176 56 26 79 134 723 93 373 

19 tot en met 25 jaar 1238 50 44 56 105 78 50 15 131 77 473 32 127 

26 tot en met 65 jaar 5338 162 164 309 229 325 758 213 266 833 1493 254 332 

Boven 65 jaar 648 2 64 108 100 71 56 21 45 75 74 26 6 

Bezoekers onder 26 jaar: 8336 133 634 727 902 867 895 393 468 704 1801 282 530 

individuele bezoeken 4021 41 148 212 242 315 277 204 362 486 1450 149 135 

groepsbezoeken 4315 92 486 515 660 552 618 189 106 218 351 133 395 

*Dit kan op basis van 
steekproeven 
              

Tabel met het overzicht van het verschil tussen individuele bezoekers en groepsbezoeken, 

alsook de leeftijdscategorieën (als meting door het Sportimonium) 

 

 2015 totaal Individueel  % van totaal  in groep  % van totaal  > 26jaar  6-25 jaar senior  betalend   gratis  

16/02/2016 n n % n % % % % % % 

                     

Totaal  17146 10102 59 7044 41 8336= 48,6 % 7492= 43,7 % 648= 3,7 % 6314= 37 % 10832= 63 % 

                     

Bezoekers  13926 8360 60 5566 40 5338= 38 % 7940= 57 % 648= 5 % 6314= 45 % 7612= 55 % 

                     

Gebruikers  2500         1925= 77 % 375= 15 % 200=  8 %     

                     

Documentatiecentrum  6                   

                     

Uitleendienst  714                   
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Van de 17146 bezoekers in 2015 zijn er 59 % individuele bezoekers en 41% komt in groep,  

63% van de bezoekers komen gratis binnen (door allerlei afspraken en bijzondere regelingen) en 

37 % zijn betalend. 

Van alle bezoekers is 43,7 % tussen 6-25 jaar, 48,6 % is ouder dan 26 jaar en 3,7 % senioren 

(65+). 

 
Documentatiecentrum  

Door de verhuizing en de daaropvolgende renovatiewerken tussen maart en december was het 

documentatiecentrum gesloten en hadden we slechts 15 bezoekers.  

 

Uitleendienst volkssportmateriaal 

In totaal werden 538 aanvragen voor ontlening van materiaal ingediend, waarvan er 504 effectief 

gebruik maakten van het materiaal. 14 aanvragen werden geannuleerd en 20 aanvragers kwamen 

hun materiaal niet afhalen. In 2015 werd een daling vastgesteld van 18,5% ten opzichte van 2014. 

De ontleners konden tot in het begin van het jaar terecht in zeven uitleendiensten van het 

Sportimonium. Op vraag van twee uitleendiensten werd in de loop van 2015 de samenwerking 

met het Sportimonium beëindigd, namelijk deze te Hoboken en Kuurne. Vooral de sluiting van de 

uitleendienst te Hoboken had invloed op het totaal aantal ontleningen. 

Opnieuw werd er gepeild naar het aantal deelnemers per volkssportactiviteit. Op basis van de 

verstrekte inlichtingen (41,87% of 211 van de 504 ontleners hebben deelnemersaantallen 

doorgegeven) bleek dat per activiteit gemiddeld 187 personen participeren, dit tegenover een 

gemiddelde van 96 in 2014. Dit is ongeveer hetzelfde aantal als in 2013 (gemiddeld 243). Dit geeft 

een bereik van 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. 

Uitleendienst aantal 2015 aantal 2014 % 2015 % 2014 

Hoboken 2 105 0,2 % 10,7 % 

Sint-Joris-Weert 32 38 3,5 % 3,9 % 

Heusden-Zolder 58 55 6,9 % 5,8 % 

Lommel 44 48 7,8 % 7,3 % 

Kuurne 3 22 0,5 % 3,1 % 

Brugge  8 8 0,7 % 0,6 % 

Hofstade 357 345 80,4 % 68,5 % 

Totaal 504 621 100 % 100 % 

Overzicht met de verdeling van het aantal ontleningen per uitleendienst in 2015 en 2014 

 

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 vraag van geïnteresseerden. Deze laatste werden 

doorverwezen naar de website of ontvingen een gedrukt exemplaar van de uitleencataloog. Ook 

op evenementen waar eigen medewerkers aanwezig waren, werd de uitleencataloog aan het 

publiek aangeboden (Uitmarkt Mechelen, Het Gordelfestival, Hofstade). 

Het bestaan en de werking van de Sportimonium en/of zijn uitleendienst werden onder meer als 

volgt bekend gemaakt: affiche en uitnodiging van het Belgisch en Vlaams Kampioenschap Krulbol 

te Doornzele en de Europese Spelen, Adrem-Sportimonium-krant, de Sportimonium-folder met 

afzonderlijk inlegblaadje over de uitleendienst. 

De gegevens werden in heel wat meer publicaties opgenomen dan bekend.  
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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 vond de 

gegadigde de volledige uitleencataloog samen met de informatie over de uitleenvoorwaarden en 

het aanvraagformulier. Van de 30.153 personen die de website bezochten klikte 30% door naar de 

pagina’s van de uitleendienst. Net als voorgaande jaren werden ongeveer 500 catalogen 

verspreid. 

In december 2012 werd aan Rob de Vries de opdracht gegeven om een online programma voor 

de uitleendienst te creëren voor Sportimonium. De opdracht liep een onaanvaardbare vertraging 

op ingevolge een nalatige houding van de uitvoerder. Er werden vervolgens gerechtelijke stappen 

ondernomen waarbij de ontbinding van de overeenkomst werd gevorderd. De zaak die in 2015 

gepleit zou worden, werd uitgesteld wegens tijdsgebrek op de rechtbank. Zodra een nieuwe datum 

in 2016 gegeven wordt, kan de procedure worden verdergezet.   

In 2015 maakten 504 ontleners effectief gebruik van de dienstverlening van de uitleendienst. 

Ruim de helft (53,80%) van de ontleners waren privé-personen die het materiaal gebruikten voor 

activiteiten in privésfeer zoals familiefeest, communiefeest. 46 oudercomités of scholen (of 9,1 % 

van het totaal aantal ontleners) gebruikten het materiaal tijdens activiteiten zoals 

schoolsportdagen, opendeurdagen. Verenigingen en socio-culturele organisaties waren goed voor 

26,50% van de ontleners; bedrijven, evenementenbureau’s (profit-sector) voor 2,20%, gemeente- 

en stadsbesturen voor 2%; jeugdbewegingen 2%; de gemeentelijke of stedelijke jeugddiensten 

0,8%, de gemeentelijke en stedelijke sportdiensten 2,40%, de rust- en verzorgingssector 1%. Als 

gemeente- en stadsbesturen, jeugd- & sportdiensten samengeteld worden, vormen zij samen 

5,20% van het totaal aantal ontleners.  

 

 2013 2014 2015 

ONTLENERS aantal aantal aantal 

Privé-personen (voor activiteiten in privésfeer zoals familiefeest, 
communiefeest…) 338 326 271 

Bedrijven (profit-sector: firma’s, horeca-zaken, banken) 22 23 11 

Scholen, oudercomité (voor activiteiten zoals schoolfeest, open-
deurdag…) 67 75 46 

Sportdienst (gemeentelijke of stedelijke sportdiensten) 10 10 12 

Jeugddienst (gemeentelijke of stedelijke jeugddiensten) 

3 4 4 

Jeugdbeweging (scouts, chiro, K.L.J. …) 7 18 10 

Socio-culturele organisaties (zoals K.W.B., K.V.L.V., Landelijke 
Gilden…) 11 20 17 

Verenigingen (vzw’s: postzegelclub, fotoclub, sportclubs, buurt-of 
wijkcomité) 120 120 117 

Gemeente- & stadsbesturen (O.C.M.W. bibliotheek) 21 15 10 

Evenementenbureau  0 0 0 

Rust- & verzorgingssector (rusthuizen, ziekenhuizen …) 

3 10 5 

Diversen (zoals parochies, YWCA …) 0 0 0 

TOTAAL 602 621 504 

 Overzicht van de aard van de gebruikers van de uitleendienst 2013- 2015 
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GROEPEN   
 
In het totaal kwamen er 251 groepen ( met 13107 bezoekers) naar het Sportimonium .  
Hiervan waren er 241 groepen georganiseerd door het Sportimonium en 10 groepen via 
groepsevenementen. 
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Tabel met het overzicht van het aantal groepen per doelgroep ( volgens het 
doelgroepenbeleid van het Sportimonium )  

Aantallen activiteiten per doelgroep:   

Doelgroep Aantal groepen  Aantal bezoekers  

Scholen 51 4348 

basisonderwijs  15 2502 

secundair onderwijs  26 1345 

BUSO 5 157 

sporthumaniora 5 344 

Jeugdgroepen 9 361 

Families en gezinnen 23 512 

Sport 61 1962 

LO HO/Universiteit  15 481 

Sportmanagement    14 279 

federaties 32 1202 

Sociaal-cultureel 26 658 

Bedrijven 40 1093 

bedrijven  30 984 

AV-RvB  10 109 

Diversiteit 28 514 

Algemeen (supporters)  3 176 

Totaal activiteiten per doelgroep:  241 9624 

   

   

In 2015 werd er een doelgroepenbeleid gevoerd waarbij, bovenop de bestaande doelgroepen 

(scholen, jeugdgroepen, diversiteit, families/gezinnen),een bijzondere aandacht werd gegeven aan 

bedrijven, sociaal-culturele organisaties en de gestructureerde sport!  

Vergelijkingen jaar op jaar zijn niet mogelijk. Details voor 2014 ontbreken. Dit zal wel kunnen in 

2016! 

Dit beleid resulteerde in het bezoek door 241 groepen, een stijging van 8 % tegenover 2014!  

In dit overzicht zien we enkel de door het Sportimonium georganiseerde en geregelde activiteiten.   

In de onderstaande grafiek zien we de opsplitsing per doelgroep.  
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Grafische voorstelling met de opsplitsing van groepen per doelgroep  

 
  

Overzicht van groepsevenementen   
In onderstaand overzicht zien we de thematische activiteiten (Sport 
Vlaanderen, de gemeente Zemst, Erfgoed Vlaanderen, het Sportimonium) . 
Dit zijn voor 2015, 10 groepen die 3483 bezoekers vertegenwoordigen.  
 
+ GROEPSEVENEMENTEN :   

SPORT:  2 1080 

Jeugdsportival BLOSO  1 480 

Gordelfestival BLOSO  1 600 

ALLERLEI:   8 2403 

Halloween  1 1800 

Openluchtfilm Zemst  1 253 

Stranddag BLOSO  1 39 

Open monumentendag/D-Day/Pasar  3 218 

Erfgoeddag  1 44 

Sportcartoonale 1 49 

Totaal groepsevenementen  10 3483 

 

De aantallen zijn in zeer grote mate afhankelijk van het al dan niet organiseren van grote 

evenementen en waarbij het Sportimonium ook afhankelijk is van initiatieven van derden (Bloso, 

gemeente Zemst...). 

Belangrijk te noteren dat het hierbij steeds om (zeer) grote bezoekersaantallen gaat.  

Bijvoorbeeld zal voor 2016 het Gordelfestival in Hofstade niet meer langskomen of zal in 2017 het 

Jeugdsportival niet meer doorgaan! Deze twee voorbeelden vertegenwoordigen 1080 bezoekers!  

 

Enkele activiteiten in 2015 met nieuwe klanten   

We hebben nieuwe klanten kunnen aantrekken die hier teambuilding activiteiten ontplooiden. 

Soms waren er enkel “brainstorming” sessies, soms strategische meetings. 
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Elke activiteit ging gepaard met een museumbezoek en/of een bezoek aan de volkssportentuin. 

Bedrijven die een activiteit organiseerden in het Sportimonium: 

- 16/1/2015 Europese commissie 

- 16/1/2015  KU Leuven personeelscommissie  

- 25/1/2015 Powerzone Bvba  

- 26-30/1/15 Ideavelop, productpresentaties aan Belgische handelaars (gedurende 5 

dagen) 

- 15/4/2015     Orde van Architecten Brussel  

- 23/4/2015   Philips 

- 8/5/2015  Siemens  

- 10/1/2015  Multipen  

- 18-19/5/2015 Mediagenix  

- 4/6/2015  Grandvision  

- 17/6/2015 Kazerne Dossin personeel  

- 17-26/6/2015 Ideadevelop, productpresentaties aan Belgische handelaars (gedurende 6 

dagen) 

- 25/6/2015  Novartis  

- 29/6/2015  KU Leuven personeelscommissie  

- 1/9/2015  Toyota  

- 4/9/2015  Kellogg’s  

- 4/9/2015  Facilitair bedrijf Overheid  

- 11/9/2015 VDAB Vilvoorde  

- 25/9/2015  MANN trucks  

- 2/10/2015 Vinçotte 

- 6/8,18/8,20/9,19/10/2015 Raad van Bestuur/Algemene Vergadering Bobsleefederatie  

- 12/11/2015 Proximus  

- 20/11/2015 VAAV communication Brussel, jurering Belgian Sponsorship Award 

- 15/12/2015 Decathlon  

 

Promotionele activiteiten  

‘Sportimonium (be)schermt’, van februari tot december. Naar aanleiding van de opening van 

de schermzaal ‘Charles Debeur’ bood het Sportimonium aan kinderen de kans om zelf de 

degens ter hand te nemen. Met de Vlaamse Schermbond werd samengewerkt om dit nieuwe 

en actieve aanbod te realiseren. Jongeren tussen 10 en 12 jaar konden deelnemen aan een 

proefles schermen in gezinsverband of met de klas. Deze informele en eerste kennismaking 

met de schermsport werd onder supervisie van de Vlaamse Schermbond uitgewerkt. Door 

deze samenwerking met de Vlaamse Schermbond kon professionele begeleiding, aankoop 

materiaal en promotie van dit tijdelijk aanbod gerealiseerd worden. Topschermer Seppe Van 

Holsbeek figureerde in een promofilm voor ‘Sportimonium (be)schermt’. Daarnaast noteerden 

we scores bij de opstelling ‘Meten met atleten’ voor het ontwerp van een nieuwe scorekaart. 

Om de rijke geschiedenis van de schermsport te vertalen naar kinderen werd een educatieve 

uitgave gerealiseerd. Dit tijdelijke aanbod genoot ruime en positieve respons in de pers. In 

klasverband maakten 710 kinderen, in het Sportimonium, kennis met de schermsport. 

 

- Buitenspeeldag, 01 april, heeft als doel kinderen en ouders te sensibiliseren om televisie, 
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games te laten voor wat ze zijn en buiten te gaan spelen. De samenwerking tussen de sport- 

en jeugddienst Zemst, Bloso 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 initiatief van de Vlaamse overheid en 

Nickelodeon, lokaal wordt ingevuld over heel Vlaanderen. 

 

- Erfgoeddag, 26 april, thema: ‘Erf’’. Het sporterfgoed zal een veilig onderkomen vinden in de 

‘Preservation Hall Victor Boin’. Tijdens erfgoeddag kon de bezoeker onder begeleiding van de 

conservator al een kijkje nemen in het nog af te werken museumdepot. Voor kinderen werd 

eveneens een gepast aanbod uitgewerkt. Het bezoekersaantal bedroeg 44 personen. 

 

- G-sportdag Zemst, 30 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 begeleiding werd door personeel 

van Sportimonium verzorgd. 

 

- De zomer van Vlieg, juli en augustus: thema klank. Bij de zoektocht naar de schat van ‘Vlieg’ 

werd ingezoomd op klank. De vele geluidsfragmenten in de vaste tentoonstelling werden 

geïntegreerd in de vakantiezoektocht voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Naast de zoektocht, die 

de oren deden spitsen, kon de bezoeker ook kennismaken met het reguliere aanbod van het 

Sportimonium.  

 

- Stranddag Bloso-domein Hofstade, 28 juni. Het Sportimonium verleende zijn medewerking aan 

de Bloso-stranddag. Deelnemers van de stranddag die voor de toegang tot het strand 

betaalden, kregen de kans om ook kennis te maken met het aanbod van het Sportimonium. 

Een coach begeleide de volksspelactiviteiten op het strand. 

 

- Openluchtfilm, 11 augustus. Onder een schitterende sterrenhemel genoten 253 mensen van 

de ontroerende film ‘ The fault in our stars’. Villa Clementina zorgde voor een gelegenheidsbar. 

De programmatie en technische ondersteuning lag in handen van de dienst cultuur van de 

gemeente Zemst.  

 

- Open Monumentendag, 13 september, werd in 2015 ruim geïnterpreteerd. Dit weerspiegelde 

zich in een gevarieerd aanbod. Enerzijds kon de bezoekers de lezing ‘ Sport en sponsoring in 

het Romeinse keizerrijk’ door Prof. Em. G. Schepens bijwonen. Anderzijds kon het unieke 

strandgebouw, met bijzondere herbestemming bezocht worden. Voor kinderen werd een 

aangepaste zoektocht uitgewerkt, waarbij de zorg voor het onroerende erfgoed mee onder de 

aandacht gebracht werd. Tegelijkertijd konden deelnemers van ‘Pasar t stad in’ - 

gastgemeente Vilvoorde’ via de uitgewerkte fietslus ook een bezoek brengen aan het 

Sportimonium.  

 
 

 

- Jeugdsportival 5 oktober is een organisatie van de Bloso-inspectiedienst Vlaams-Brabant en 
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het Bloso-domein Hofstade. Naast het uitgebreide sportaanbod kon het jonge volk ook bij deze 

editie aan de slag in de volkssportentuin. De tuin werd door 480 jongeren bezocht. 

 

- Halloween, 29 oktober, Griezelen in het museum? Ook dit jaar was de opkomst fenomenaal , 

1800 deelnemers, stapten door de Olympische Passage. Dit deel van de vaste tentoonstelling 

werd, voor de gelegenheid, omgeturnd tot een griezelgang. 

 
Communicatie  

Algemeen:  

Uitgave: Ad Rem: ‘Sportimonium (be)schermt’). 

Naar aanleiding van de opening van de schermzaal ‘Charles Debeur’ en het publieksaanbod met 

scherminitiaties werd een promotiekrant geraliseerd. De oplage bedroeg 6000 exemplaren. De 

promokranten werden verdeeld via Aeolus, de Vlaamse Schermbond en diverse andere kanalen.  

Daarnaast werd getracht zoveel mogelijk visibiliteit te genereren in verschillende media. Enerzijds 

werd via persberichten, sociale media het nieuwe aanbod kenbaar gemaakt, anderzijds werden 

verschillende actoren in het socio-culturele veld gecontacteerd. Dit resulteerde in een ruime 

respons in de pers.  

Partners – reductietarieven:  

Het Sportimonium-aanbod werd gecommuniceerd via diverse kanalen. Er is getracht zoveel 

mogelijk visibiliteit te genereren door verbreding in 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 socio-

culturele organisaties, werden verlengd. Nieuwe contacten met de buurgemeenten van Zemst 

werden gelegd, deze gemeenten namen een promotionele tekst van het Sportimonium op in hun 

gemeentelijk infoblad. 

Met bovengenoemde ‘partners’ werden afspraken geformuleerd. In ruil voor visibiliteit ontvangen 

personeelsleden, inwoners van omliggende gemeenten of leden van bepaalde socio-culturele 

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. 

Onderwijs:  

Naast digitale communicatie naar scholen, via Flexmail, werd ook ingezet op gedrukte 

communicatie.Via ‘Muzes’ werden 250 informatiepakketen bezorgd aan leerkrachten 

basisonderwijs. In het tijdschrift ODVB, Organisatie Directeurs Vlaams Basisonderwijs, werd een 

artikel gepubliceerd. Naar het Franstalig onderwijs in Brussel werden 217 informatiepakketen 

verzonden. De communicatie verliep in het Frans en spitste zich toe op het beschikbare 

Franstalige aanbod in het museum. 

Gezinnen: 

De samenwerking met de Gezinsbond leverde ook in 2015 aandacht voor het aanbod van het 

Sportimonium in het tweewekelijks blad van deze belangenorganisatie. 

 

Onder andere in juni in de katern Vakantievlinders, kwam het Sportimonium in beeld met het 
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vakantieaanbod. Diverse activiteiten en daarbijhorende communictaiekanalen, werden eveneens 

aangewend om in beeld te komen bij gezinnen. 

Hierbij ging het om activiteiten zoals Buitenspeeldag, Stranddag, 0penluchtfilm, Zomeractie Vlieg . 

Zomeractie Vlieg:  

Het Sportimonium kon ook dit jaar meesurfen op de zomerse communicatiegolf van Cultuurnet 

Vlaanderen. ‘Vlieg’ is intussen een sterk en gekend merk voor kindvriendelijke activiteiten. Zij leidt 

publiek naar musea en cultuur. Het betreft de communicatie van het vrijetijdsaanbod voor kinderen 

over heel Vlaanderen.  

Kansengroepen:  

Het potentiele publiek vervat in de groep kansengroepen kan het best omschreven worden als een 

zeer verscheiden groep mensen. De gemeenschappelijke factor binnen de groep maatschappelijk 

kwetsbare mensen is dat ze vaak moeilijker of niet toekomen aan cultuurparticipatie. 

Voor mensen in armoede zijn het Fonds Vrijetijdsparticipatie actief. 

Via lokale partners worden mensen toegeleid naar het vrijetijdsaanbod. 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 kansentarief.   

Voor mensen met een mentale beperking werd een aangepaste bezoekersgids bij de Olympische 

Passage ontworpen. Hierbij werd samengewerkt met Tievo, Special Olympics en de G- 

sportdienst van de Provincie Vlaams- Brabant. Via deze partners werd het aanbod naar de 

doelgroep gecommuniceerd. Special Olympics Belgium verzond naar haar Nederlandstalige en 

Franstalige leden een gepersonaliseerde communicatie.  

Met de dienst integratie en diversiteit Mechelen werden contacten gelegd die in de toekomst 

moeten resulteren in betere communicatie naar mensen die de Nederlands taal verwerven in het 

kader van een integratie en inburgeringstraject. Ook voor deze groep is een aangepaste 

bezoekersgids bij de Olympische Passage, niveau 2, bechikbaar. 

 

Prospectie van nieuwe netwerken en commerciële contacten  

Om nieuwe groepen en organisaties aan te trekken werden talrijke contacten gelegd. 

In vele gevallen was dit een eerste contact dat al dan niet resulteerde in een activiteit.  

Onderstaande lijst bevat bij wijze van voorbeeld 74 prospecties.  

Zie BIJLAGE C       

 

7.  Toegankelijkheid & signalisatie van het museum (Bloso)  

Deze doelstelling werd verplaatst naar 2016.  

Het gaat hier om volgende actiepunten: een eigen parking voor het Sportimonium, een eigen 

toegang langs de Trianondreef, het gratis parkeren, publiciteit maken voor het Sportimonium 

binnen het domein Hofstade (op de buitenkant van de drie gebouwen) en op de buitenkant van de 

omheining van het domein Hofstade, de naam Sportimonium op de bewegwijzering van de 

openbare weg (naast de aanduiding Bloso-Domein Hofstade).  

 

 

 



22 

 

Jaarverslag 2015 Sportimonium V.Z.W. 

 

 

8. 8. Afhankelijkheidsgraad verlagen ,verhoging eigen inkomsten (70+74 -

verkoop/verhuur/overige) tot € 129600 (+67,8%) 

9.  

Boordtabel van de bruto  inkomsten (inkomgelden + begeleiding + museumwinkel + huur materiaal + diversen+ 

huur + uitleendienst + verkoop volksportmateriaal)  

   JAN  FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC  Totaal  

in €  2014 1942 4191 7446 5083 12400 10288 4446 5769 9952 4629 4802 2544 73492 

DOEL 2014 

+ 10%    2136 4610 8190 5591 13640 11316 4890 6345 10947 5091 5282 2798 80836 

REALITEIT   3972 4430 5587 16251 16038 31603 3830 5496 8747 20141 2986 5184 124269 

T.o.v. vorig 

jaar                           69,1 

T.o.v. 

DOEL                           53,7 

 

De bruto inkomsten 2015 bedragen € 124 269 (+ 69,1%) tegenover € 73 492 in 2014 . 

Voor de finale evaluatie voegen we de gelden verkregen van de mecenassen erbij (zie 

doelstelling 9).   

 

Oorsprong van deze inkomsten 2015 tegenover 2014 

           

          

2015 inkomgelden begeleiding museumwinkel huur mat diversen huur uitleendienst  verkoop volksp. totaal/maand 

 januari 2015 665,00 945,00 57,25 0,00 464,00 1 575,00 266,50 0,00 3 972,75 

  februari 2015 1 181,00 1 454,50 246,49 0,00 167,50 200,00 1 098,00 83,15 4 430,64 

  maart 2015 943,00 2 336,50 158,90 0,00 681,50 350,00 754,80 362,40 5 587,10 

  april 2015 1 455,00 3 106,33 79,00 0,00 381,50 325,00 2 660,80 8 244,32 16 251,95 

 mei 2015 1 722,00 3 080,63 289,64 0,00 656,50 1 200,00 6 475,20 2 614,60 16 038,57 

 juni 2015 3 058,00 8 474,00 106,50 4 295,00 9 268,50 2 288,00 3 438,30 674,70 31 603,00 

 juli 2015 1 056,50 600,00 108,30 0,00 30,50 100,00 1 676,00 259,25 3 830,50 

 augustus 2015 952,25 500,00 66,90 0,00 930,00 300,00 2 362,50 384,70 5 496,35 

 september 2015 1 101,00 2 514,70 96,35 0,00 799,80 425,00 3 127,35 682,80 8 747,00 

 oktober 2015 1 136,00 7 563,80 517,90 0,00 7 191,20 587,50 1 063,50 2 081,30 20 141,20 

 november 2015 603,00 540,00 18,70 0,00 309,78 300,00 1 122,40 92,50 2 986,38 

 december 2015 337,00 150,00 113,00 0,00 291,00 0,00 1 841,15 2 452,00 5 184,15 

TOTAAL 14 209,75 31 265,46 1 858,93 4 295,00 21 171,78 7 650,50 25 886,50 17 931,72 124 269,64 
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2014 inkomgelden begeleiding museumwinkel huur mat diversen huur uitleendienst  verkoop volksp. totaal/maand 

 januari 2014 19,00 360,00 182,90 0,00 25,50 0,00 489,40 397,00 1 942,80 

  februari 2014 2 432,50 45,00 576,99 0,00 398,75 0,00 340,90 397,00 4 191,14 

  maart 2014 1 540,50 2 393,00 523,45 0,00 492,00 600,00 1 500,10 397,00 7 446,05 

  april 2014 1 300,00 1 417,00 100,82 0,00 2,00 0,00 1 866,20 397,00 5 083,02 

 mei 2014 1 955,50 2 942,45 130,55 0,00 119,00 550,00 6 306,40 397,00 12 400,90 

 juni 2014 1 873,50 3 442,50 114,39 0,00 160,50 160,00 4 140,80 397,00 10 288,69 

 juli 2014 1 011,45 900,00 93,00 0,00 7,50 0,00 2 037,70 397,00 4 446,65 

 augustus 2014 1 411,75 720,00 106,24 10,00 0,00 0,00 3 124,70 397,00 5 769,69 

 september 2014 1 048,00 2 021,50 266,20 0,00 777,50 600,00 4 841,90 397,00 9 952,10 

 oktober 2014 1 269,00 1 338,00 59,70 0,00 279,00 0,00 1 286,50 397,00 4 629,20 

 november 2014 668,00 1 160,00 69,40 0,00 791,50 675,00 1 041,20 397,00 4 802,10 

 december 2014 192,00 450,00 124,85 0,00 84,00 325,00 971,85 397,00 2 544,70 

TOTAAL 14 721,20 17 189,45 2 348,49 10,00 3 137,25 2 910,00 27 947,65 4 764,00 73 497,04 

 

 

Deze doelstelling werd ruimschoots gehaald door een aantal maatregelen en activiteiten die 

hebben geleid tot een zeer sterke groei van +69,1% tegenover 2014. 

De grootste groei in inkomsten werd in 2015 gehaald uit begeleiding, diversen, huur materiaal en 

een sterke verkoop van volksportmateriaal naar het buitenland. 

De maanden met de hoge inkomsten komen overeen met de evenementen van grote 

bedrijven/groepen (voorbeelden: in juni BOIC- team voor Baku en Novartis, in oktober Vinçotte). 

 

De tarieven 
 
Deze werden verhoogd (uurvergoeding van gidsen, prijzen personeel buiten de werkuren, 
coaches, speelvogels, drankenforfait voor bezoekende groepen, huurprijzen zalen en 
accommodatie).  
Verlieslatende activiteiten (kosten hoger dan baten) werden niet meer georganiseerd! 
 
Verkoop volkssportmateriaal 
 
In het verlengde van de uitleendienst werd ook in 2015 volkssportmateriaal verkocht. Hier werd op 
jaarbasis een stijging van 150% vastgesteld, die volledig toe te schrijven is aan Gerlev Legepark 
(Denemarken). Er werd geen promotie voor de verkoop gemaakt gezien het atelier slechts deels 
beschikbaar was door de bouwwerken.  
De aankopen waren als volgt verdeeld over de verschillende categorieën:  
- 44% gemeentelijke of stedelijke sport- en jeugddiensten, jeugdbewegingen, Vlaamse 

Gemeenschapscommissie; vaak bestemd voor hun eigen uitleendienst, 
- 4%   sociaal-culture sector (Gezinssportfederatie, rust- en verzorgingsinstellingen, scholen, 

service-clubs), 

- 11% privé-personen, toerisme (vakantiecentra, toeristische diensten, musea) 
- 41% buitenland (Gerlev Legepark (Denemarken ) en het Openluchtmuseum Arnhem 

(Nederland) 

-  

Activiteiten 

 

Groepen uit de bedrijfswereld en de socioculturele wereld werden aangetrokken om in het 

Sportimonium een ½ dag of 1 dag seminaries te organiseren.  
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Insteek was telkens de combinatie van museumbezoek/volksportentuin en teambuilding en een 

afsluitende BBQ, diner of versnaperingen. Hiervoor werd  een extra forfait van 15 % bovenop de 

kostprijs aangerekend (coördinatie, uitwerken en implementatie programma, administratie en 

organisatie). Zie de lijst  “Enkele activiteiten in 2015 met nieuwe klanten”, in doelstelling 6 .   

 

9. Aantrekken (structurele) 1 of 2 sponsorcontracten ter hoogte van € 40000 

(verhoging van € 16000 > € 40000) (deel van 129,6K) 

Het aantrekken van sponsors werd in enkele gevallen opgestart maar botste uiteindelijk op een 

aantal hindernissen die te maken hadden met een gebrek aan visibiliteit van de mogelijke 

sponsors( binnen en buiten het domein van Hofstade). Het doelgroepenbeleid van de bedrijven 

strookte ook niet met de effectieve bezoekersprofielen. De bouw/verbouwingsactiviteiten (Hall 

Boin en het Lotto-Documentatiecentrum) waren soms een hindernis.   

Er werd echter  door verschillende mecenassen een uitzonderlijk hoog bedrag geschonken om de 

verdere werking van het Sportimonium te steunen.   

Het bedrag liep voor 2015 op tot € 87 000!  

 Hernieuwing van de afgifte van fiscale attesten: het Sportimonium was voor de periode 2012 - 

2015 erkend als culturele instelling gemachtigd om attesten uit te reiken aan schenkers voor 

giften. In de loop van 2015 werd de aanvraag tot verlenging door de  FOD Financiën gunstig 

onthaald ( erkenning periode 2016 – 2021 ). 

Er was een contact in verband een mogelijks toekomstige (duo)legaat.  

 

10. Rapportering optimaliseren 

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 en Didier Rotsaert - 

dagelijks bestuur en coördinatie). 

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

van het Sportimonium (dagelijks bestuur) op zich neemt. Deze staf kwam 22 maal samen. 

Elk diensthoofd had op zijn/haar beurt een eigen staf die instaat voor de tactische, praktische 

opvolging en implementatie.  

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

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

boekhoudkantoor.  

Maandelijks werden de boordtabellen aangevuld met de resultaten tegenover de vooropgestelde 

doelstellingen en de al dan niet groei tegenover 2014.   
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Personeel 

De personeelsleden van het Sportimonium werden tijdens 7 verschillende personeels-

vergaderingen op de hoogte gebracht over de actuele situatie en plannen/doelstellingen in het 

Sportimonium.  

De geplande personeelsuitstap naar Bergen, werd tot tweemaal toe uitgesteld door externe 

omstandigheden (treinstaking en terreurdreiging - niveau 4). 

Het jaar werd ingezet met een nieuwjaarsreceptie op 9 januari. 

Op 1 januari werd Didier Rotsaert in dienst genomen als directeur-zakelijk leider, om het zakelijk 

management en de algemene leiding ter harte te nemen.  

Het Fonds Baillet Latour stelt gedurende een periode van 3 jaar financiële middelen ter 

beschikking voor het realiseren van het project ‘Het geheugen van de sport’. Dit stelt het 

Sportimonium in staat om gedurende deze periode een archivaris voltijds in dienst te nemen. Op 8 

december 2014 trad Bregt Brosens in dienst. Van 31 januari tot en met 03 mei werd zijn 

arbeidsovereenkomst geschorst voor een project in het Museum Centre Pompidou in Parijs. 

2015 was een uitzonderlijk jaar op het gebied van arbeidsongeschiktheid om medische redenen. 

Verschillende personeelsleden waren hierdoor afwezig, gaande van enkele weken tot 10,5 

maanden waardoor de werkdruk bij andere personeelsleden werd verhoogd. 

Wijzigingen personeelsbestand 

In het personeelsbestand vonden volgende wijzigingen plaats:  

In dienst: 01 januari, Didier Rotsaert (VT - algemeen directeur)/ 16 maart, Djamel Fergoug (0,50 

VE - logistieke dienst /onderhoud - contract bepaalde duur) 

Uit dienst: 31 december, Djamel Fergoug (0,50 VE - logistieke dienst /onderhoud - contract 

bepaalde duur) 
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Samenstelling personeelsbestand 

Bregt Brosens (archivaris), Boswell Mindy (onthaal), Nele Cleymans (collectiebeheer ), Youssra 

Dahman/Djamel Fergoug (logistieke dienst - onderhoud), Erik De Vroede (conservator - 

wetenschappelijk onderzoek - diensthoofd collectiebeheer), Linda Dossche (onthaal - 

secretariaat), Enza Monello (logistieke dienst - onderhoud), Zhour Mchiouer (logistieke dienst - 

onderhoud), Hilde Michiels (dienst marketing), Chris Schwartz (diensthoofd marketing en onthaal), 

Marc Van Camp (dienst onthaal), Liesbeth Salens (toeristisch medewerkster, dienst marketing), 

Daniël Coosemans (dienst collectiebeheer en logistieke dienst - uitleendienst), Anne-Christine 

Gomes (dienst marketing en onthaal - grafiek - website), Fabienne Inghels (documentatiecentrum 

- informatie), Fred Teck (diensthoofd logistieke dienst), Karine Vanden Broeck (hoofd 

administratie), Louis Vandermosten (logistieke dienst - atelier, gebouwen), Danny Vandevelde 

(logistieke dienst - atelier, uitleendienst), Didier Rotsaert (algemeen directeur). 

Bijscholingen en opleidingen  
 
- 16/01/2015 Word een sociale media expert, Faro, Brussel 
- 23/01/2015 Word een sociale media expert, Faro, Brussel 
- 28/01/2015 Erfgoed en media, VRT, Brussel 
- 03/02/2015 Flexmail (mailsysteem), Sportimonium, Hofstade 
- 23/04/2015 Opleiding archiefsystemen, Vlaams Instituut voor Archivering, Gent 
- 03/03/2015 Overleg Educatief platvorm, provincie Vlaams-Brabant, Tildonk 
- 08/06/2015 Studiedag ‘(erf)goed documenteren’, Rubenianum, Antwerpen 
- 18/09/2015 Studiedag Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie, 

‘Informatie aan Zee’, Oostende 
- 220/09/2015 Infodag, Steunpunt Vakantieparticipatie, Leuven 
- 28/09/2015 Cultuurforum, Flagey, Brussel 
- 27/10/2015 Groot Onderhoud Faro, Gent 
- 10/11/2015  Overleg Educatief platvorm, provincie Vlaams-Brabant, Grimbergen 
- 13-16/11/2015 Deelname Muséomix 2015, Musée National du Sport, Nice (Frankrijk) 
- 28/11/2015 Ontmoetingsdag ETWIE, Heverlee 
- 05/12/2015 Studiedag Mondelinge Geschiedenis, Leuven 
- 15/12/2015 Infosessie een overleg Erfgoeddag, Mechelen 

Vrijwilligers 

Ghislain Barbé, documentatiedienst, registratie van de collectie (een halve dag per week, gans 

jaar) 

Ben Haest, documentatiedienst, registratie van de collectie (een halve dag per week , gans het 

jaar).   

Frank Moustie, documentatiedienst, registratie van de tijdschriftencollectie (een halve dag per 

week, gans jaar) 

Gemiddeld zijn er een tiental vrijwilligers actief, voornamelijk binnen de dienst publiekswerking als 

speelvogel/coach (voor de begeleiding van bezoekers in het Sportlabo,Volkssporttuin, Meten met 

Atleten) op zondag. Ook bij grotere acties zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag, Het 

Gordelfestival, Uitreiking Nationale Trofee Victor Boin of Jeugdsportival worden zij ingezet.   

Op jaarbasis verleenden zij ruim 140 maal hun medewerking. 
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Stagiairs 

Via een samenwerkingsakkoord met de Thomas More Hogeschool in Mechelen werkten volgende 

stagairs in het Sportimonium  

Stagebegeleiding Romain Labiche - Toerisme - en Recreatiemanagement - Thomas More - 

Mechelen (1/3 - 14/6/2015)  

Stagebegeleiding Kelsey Gille - Toerisme & Onthaal - Coloma Plus - Mechelen (11/5 - 19/6/2015) 

Stagebegeleider was Liesbeth Salens. 

Vlabus, T-Interim en freelance medewerkers 

Voor de coaching en begeleiding van groepen in het sportlabo (meten met atleten, volkssporten) 

van het Sportimonium werd bijkomend een beroep gedaan op VLABUS-lesgevers en freelance 

medewerkers. Net als voorgaand jaar werd T-interim, een interimbureau, ingeschakeld. 

In 2015 werden Vlabus-lesgevers 62 uren ingezet, in 2014 was dit 41 uren 

De freelance medewerkers werden 140 uur ingezet wat 62 uur meer is dan in 2014.  

 

Zie BIJLAGE D voor meer details over de organisatie en lidmaatschappen   

 

11. Nieuw werkbaar organogram 

Op 1 januari 2015 trad een nieuw zakelijk leider /directeur in dienst (Didier Rotsaert) die vanaf 

februari 2015 de taak opnam van algemeen directeur. 

Vanaf februari 2015 werd er een nieuw organogram goedgekeurd waarbij er een nieuwe structuur 

is met 4 verschillende afdelingen.  

In het managementteam werden de doelstellingen met bijhorende timing, verantwoordelijken 

(eigenaars) en actieplannen uitgestippeld (februari 2015).  

Op basis hiervan werden boordtabellen per afdeling (4 in het totaal) opgemaakt die maandelijks 

aangeven of het de goede richting uitgaat en aangeven welke bijsturing er desgevallend nodig is.  

Zie organogram hieronder: 
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12. Beleidsplan 2015-2016 

Rekening houdend met : 

- de aandachtspunten geformuleerd door de Raad van Bestuur omtrent de structuur (einde 

2014) , 

- het ingediende actieplan 2015 (1/12/2014) naar Kunsten en Erfgoed en Bloso,  

- het gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende/Cultureel - 

erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaams niveau (mei 2013) , 

- de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid (januari 2014) ,voor een periode van 2014 

- 2018  

- de interne analyse van de werkgroep van de Raad van Bestuur (einde 2014 - begin 2015) 

- én de individuele gesprekken met alle medewerkers (januari - februari 2015), 

werd een beleidsplan geschreven voor de periode 2015-2018 (door de Raad van Bestuur en de 

Algemene Vergadering van het Sportimonium VZW goedgekeurd op 24/6/2015 goedgekeurd).  

Hieruit resulteerde een plan 2015-2016 met bijhorende boordtabellen en actieplannen. 

 

13.  Databeheer automatiseren en optimaliseren (planning/kalender/ 

financiën) (verplaatst naar 31/12/2015) 

Om de organisatie optimaler te kunnen laten functioneren en zich hoofdzakelijk te focussen op 

klantgerichte activiteiten (én met mogelijks minder “mankracht”) werd in februari besloten een 

aantal dringende pijnpunten op te nemen:  

- Kassasysteem: de kassa registreert de bezoekers maar er moesten maandelijks hoofdzakelijk 

manuele bewerkingen uitgevoerd worden om de cijfergegevens te hebben. Ook de 

classificatie voldeed niet meer aan de behoeften van het doelgroepenbeleid.  

Daarom werd besloten om een nieuwe kassa (en structuur) aan te kopen Hiervoor werd ook 

een nieuwe klantenindeling en registratie bedacht. Dit werd in mei 2015 opgestart en zal einde 

maart 2016 operationeel zijn. 

- Boekingen: alle verkoopgesprekken, reservaties en uiteindelijk boekingen van bezoekers en 

groepen gebeurden hoofdzakelijk op papier. Dit werd vervangen door een elektronisch 

overzichtssysteem met codes om de traceerbaarheid en analyse te verbeteren.  

- Doelgroepen: de bestaande doelgroepen werd grondiger geanalyseerd en aangevuld met 

doelgroepen die substantieel de bezoekers en de inkomgelden zouden kunnen verhogen. Van 

elke doelgroep is er nu een eigenaar in het team. 

- Binnen de marketing werden er een aantal overzichtstabellen (in Excel) aangemaakt om 

makkelijker de evolutie van bezoekers en doelgroepen op te volgen.  

-  

14. Werkbare processen & systemen  

Het optimaliseren is een continue uitdaging.  

Voornamelijk het reduceren van stappen en ook het aantal betrokken werknemers bij een proces. 

Door het gebruik van boordtabellen werd er in 2015 reeds optimaler gewerkt.   

 

15. Nieuw arbeidsreglement  

Een aantal essentiële elementen van het arbeidsreglement werden aangepakt. 

Het beheer van de verlofdagen en compensatiedagen werd aangepast (vanaf 1/9/2015).  
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Elke werknemer doet een schriftelijke aanvraag die al dan niet gehonoreerd wordt. De duur van 

het verlof bepaalt hoe lang op voorhand de aanvraag moet gedaan worden. Een tweede aspect is 

dat de niet opgenomen wettelijke verlofdagen van 2015 voor einde april 2016 moeten opgenomen 

worden, anders vervallen ze. Ook een betere planning en onderlinge afstemming werd 

gerealiseerd (met aanvragen en toelatingen die op de reiswijzer aangeduid staan). 

Het volledige arbeidsreglement aanpakken is een doelstelling voor 2016 . 

  

16. Actualiseren Raad van Bestuur  

Om de raad van Bestuur en de Algemene vergadering te kunnen hervormen (actualiseren) was 

het noodzakelijk om de statuten volledig te herwerken. Hiermee werd gestart in mei 2015.  

Door deze nieuwe statuten werd het mogelijk om een nieuwe samenstelling van de Raad van 

Bestuur (14 leden) en de Algemene vergadering (24 leden) te realiseren.  

Het hele proces van ontwerp, nieuwe kandidaten aanspreken, bijkomende competenties en 

nieuwe netwerken aantrekken,…werd afgerond met een afgewerkt voorstel voor nieuwe statuten, 

een nieuwe Raad van Bestuur en Algemene vergadering voor goedkeuring op 22 januari 2016.  

 

17. Verpersoonlijken doelstellingen (eigenaars)  

In 2015 werd er een nieuw organogram goedgekeurd (februari 2015) waarbij er een nieuwe 
structuur is met 4 verschillende afdelingen.  

In het managementteam werden de doelstellingen met bijhorende timing, verantwoordelijken 
(eigenaars) en actieplannen uitgestippeld (februari 2015).  

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.  

  

De overkoepelende boordtabel voor de hele organisatie (waarvan de algemeen directeur) 
eigenaar is staat hieronder.  

Hoewel het oorspronkelijk in februari de bedoeling was om voor en met elke werknemer een 
boordtabel te maken, werd dit uitgesteld naar 1 februari 2016.  

De boordtabellen 2015 van de stafleden teamleiders zijn wel ter beschikking aan alle 
medewerkers en worden in de stafvergaderingen gebruikt als inventaris, referentiepunt voor 
eventuele bijsturingen.  

Zie overkoepelende boordtabel bladzijde 2 van dit rapport .   
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18. IT beheer en infrastructuur  

Door het vertrek van 2 collega’s gedurende 2015 (Erik Thibaut en Peter Michiels) is er een hiaat 

ontstaan omtrent het beheer van de software, de applicaties en de hardware. Na raadpleging van 

externe specialisten werd besloten om de bestaande telefooncentrale (en telefoontoestellen) en 

de internet infrastructuur te vernieuwen (Proximus). Dit gebeurde in augustus 2015. Het 

internetplan en telefoonplan moest immers herbekeken worden door de nieuwe aansluitingen met 

de 2 andere gebouwen (Preservation Hall Victor Boin en het gerestaureerde Lotto-

Documentatiecentrum).   

Op computervlak werden alle Pc’s en desktop’s volgens 1 template ge-update (software en 

applicaties). Dit proces is nog steeds bezig en maakt deel uit van de doelstellingen 2016.  

 

19. Boordtabellen/medewerker (verplaatst naar 1/1/16) 

Door de drukke agenda’s werden deze doelstelling van boordtabellen voor de niet-stafleden 

verplaatst naar 2016. Enkel de vijf stafleden hadden een boordtabel vanaf maart 2015.  

 

 

20. Regulier/periodiek overleg + implementatie afspraken  

In het totaal zijn er 32 vergaderingen/gesprekken (al dan niet formeel) met Bloso-medewerkers en 

bestuurders geweest, om de samenwerking te versterken en bestendigen. Hoofddoelstelling was 

om aan de randvoorwaarden (zie doelstelling 21) te werken.  

Ad hoc problemen werden geregeld met de centrumverantwoordelijke voor Hofstade, M. Dewael.  

Er was regelmatig officieel overleg via de Beheerscommissie (M. Van Espen, 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 31/3, 13/8 en 1/12.  

 

21. Verbeterde exploitatiemogelijkheden(toegang /strandcafé/advertentie 

domein/parking)  

Deze randvoorwaarden voor het Sportimonium (om beter te kunnen functioneren en betere 

resultaten te scoren op het vlak van bezoekersaantallen en eigen inkomsten) zijn: eigen parking, 

de uitbating van een strandcafé, géén parkinggelden, een eigen ingang tot het domein en 

publiciteit maken op en rond het domein.  

Deze randvoorwaarden staan in de actieplannen 2015, de boordtabellen 2015 en het beleidsplan 

2015-2018.  

Verschillende vergaderingen werden opgezet en enkele nota’s met voorstellen verstuurd naar de 

stakeholders.  

Voor het jaar 2015 werd deze doelstelling niet gehaald!  
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BIJLAGEN   
 
 

Bijlage A: Overzicht van de publicaties, de voordrachten en 
vertegenwoordiging  
 
Publicaties 
- Brosens B, 2015, Symposium over sport en erfgoed (artikel op website Heemkunde 

Vlaanderen), http://www.heemkunde-vlaanderen.be/symposium-over-sport-en-erfgoed/ 
- Brosens B, 2015, Het Geheugen van de Sport, Meta (7): 24-25; 48. 
- Brosens B, 2015, De rijke erfenis van een olympisch veelwinnaar’ in Sport & Strategie, nr. 4. 
- Brosens B, 2015, Het Geheugen van de Sport’ in Sport & Strategie,2(5). 
- Brosens B, 2015, Sport in beweging. Wisselende visies op sport en lichaam’ in 

Decembernummer (Op het lijf geschreven: lichaam en erfgoed), Tijd-Schrift 5(3): 49-61. 
 

Voordrachten/toespraken  
- Brosens B, 2015, Het Geheugen van de sport, Masterclass sportmanagement VUB, Zemst-

Hofstade, Sportimonium, 23 oktober. 
- Brosens B, 1215, Voorstelling project ‘Het Geheugen van de Sport’, symposium ‘Het 

geheugen van de sport’, Zemst-Hofstade, Sportimonium, 16 oktober 
- De Vroede E, 2015, Sportimonium, a museum about movement culture, sports and traditional 

games, Conference EU-project Strenghtening European Traditional Sports (SETS), Vilnius 
(Letland), 4 februari 

- De Vroede E, 2015, Sportimonium, a museum about movement culture, sports and traditional 
games, Conference EU-project Strenghtening European Traditional Sports (SETS), Martfü 
(Hongarije), 4 maart 

- De Vroede E, 2015 Safeguarding traditional games: what role can a museum play?, 
Colloquium Traditional Games and Toys Heritage, Lousa (Portugal), 29 oktober 

- De Vroede E, 2015, Sportimonium: de oorsprong, conceptuele benadering en bijzondere 
benadering, Masterclass sportmanagement VUB, Zemst-Hofstade, Sportimonium, 23 oktober 

- De Vroede E, 2015,  Sportimonium Collection policy, Meeting of the collection working group  
Olympic Museums Network, Warschau (Polen), 28 mei. 

- De Vroede E, 2015, Voorstelling verwervingen museumcollectie 2014-2015, 
Eindejaarsreceptie Sportimonium Supporters en Sportimonium, Zemst-Hofstade, 11 
december. 

- Renson R, 2015, Officiële toespraak en bekendmaking van de laureaat van de Nationale 
Trofee Victor Boin 2014  Marieke Vervoort, Zemst-Hofstade, Sportimonium, 11 maart. 

- Renson R, 2015, Auferstanden aus Ruinen: die Spiele von 1920 in Antwerpen, eine 
Wegmarke der olympischen Geschichte, Symposium Karl Lennartz 1940-2014, Keulen 
(Duitsland), Deutsches Sport und Olympia Museum, 20 maart 

- Renson R, 2015, Het erfgoed van de sport koesteren en ontsluiten: doelstellingen en werking 
Sportimonium, Voorstelling van organisaties aan de Raadscommissie Jeugd, Cultuurbeleid, 
Vlaams karakter, Sport, Recreatie en Domeinen van de Provincieraad Vlaams-Brabant, 
Leuven, Provinciehuis, 26 mei. 

- Rotsaert D., 2015, Presentatie ‘Het geheugen van de sport’, Brussel: Run to Rio ( BOIC ) , 
Watermael –Bosvoorde , 21 juni.  

- Van Camp M, 2015, Creatie/ontstaan van een erfgoedsite/toeristische bezienswaardigheid: 
economische validatie van een feit/object/site, Masterclass sportmanagement VUB, Zemst-
Hofstade, Sportimonium, 23 oktober. 

 

http://www.heemkunde-vlaanderen.be/symposium-over-sport-en-erfgoed/
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Vertegenwoordiging/ overlegstructuren/ samenwerkingsverbanden/ adviesverlening/ 
jurering 
Algemeen 
- Cultuurforum (Bregt Brosens) 
- Krokuskriebels: lid van de stuurgroep (Hilde Michiels) 
- Overleg musea erkend op Vlaams niveau (Erik De Vroede) 
- Toeristisch Ambtenarenoverleg Vlaams-Brabant (Liesbeth Salens):  
- Toerisme Mechelen (Liesbeth Salens):  
- Sectorraad Kunsten en Erfgoed (Erik De Vroede):  
- Cultureel Erfgoed Overleg (Erik De Vroede):  
- Werkgroep Sociale Praktijken-Immaterieel Cultureel Erfgoed (Erik De Vroede) 
- Overleg Immaterieel Cultureel Erfgoed: gansrijden (Erik De Vroede) 
- Commissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Erik De Vroede) 
- Groot Onderhoud (Erik De Vroede) 
- Werkgroep Historische Wandeling Bloso-domein (Liesbeth Salens) 
- Lid Algemene Vergadering Toerisme Mechelen (Liesbeth Salens) 
- Partner Steunpunt Vakantieparticipatie Toerisme Vlaanderen & Werkgroep Sociale - Innovatie 

Steunpunt Vakantieparticipatie Toerisme Vlaanderen (Liesbeth Salens) 
- Werkgroep Nationale Trofee Victor Boin (Roland Renson) 
- Voorzitter jury Nationale Trofee Victor Boin (Roland Renson) 
- Jurylid toewijzing project Speelschuur, Provinciaal Openluchtmuseum Bokrijk (Erik De Vroede) 
 
Aanwezigheid/overleg 
- 30/01/2015, Nieuwjaarsontvangst Belgian Paralympic Committee, Elsene: d’Ieteren Gallery  
- 31/01/2015, Sportlerehrung Sportrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Sport-und 

Freizeitzentrum, Wörriken 
- 18/02/2015 Overleg met Denise Vandevoort, schepen cultuur stad Leuven ivm behoud Café 

Toewip, Leuven, Stadskantoor 
- 23/02/2015, Overleg met gouverneur Lode De Witte van provincie Vlaams-Brabant ivm 

behoud Café Toewip, Leuven: Provinciegebouw 
- 23/02/2015, Overleg met schepen moumentenzorg Dirk Van Sina en schepen ruimtelijke 

ordening Carl De Vlies ivm behoud Café Toewip, Leuven: Stadskantoor 
- 23/02/2015, Overleg met adviseur monumentenzorg Joke Buijs ivm behoud Café Toewip, 

Leuven: Stadskantoor 
- 29/03/2015, Opening Historische wandeling, Hofstade: Bloso-domein  
- 23/04/2015, InBev-Baillet Latourprijs 2015, Brussel: Paleis der Academiën 
- 17/05/2015, Kranslegging RAF-RAAF-monument, Hofstade: Bloso-domein 
- 21/05/2015,.Overleg met Peter De Wilde, administrateur-generaal Toerisme Vlaanderen ivm 

Bruegelproject 2019, Brussel 
- 16/06/2015, Bezoek Openluchtmuseum Bokrijk en Volkssportroute met leden mecenaatskring 

Roger Boin, Genk 
- 30/06/2015, Final conference of the project ‘Recall: games of the past – Sports for the future’ 

(Tafisa), Brussel: Europees parlement 
- -17/09/2015, Sluitingsceremonie Internationaal Sportfilmfestival van Panathlon Wallonie-

Bruxelles, St-Lambrechts-Woluwe: Wolubilis 
- 13/11/2015,Overleg met kabinet van minister van sport Philippe Muyters, Brussel 
- 17/11/2015, Sportsponsoring, Leerstoel Jacques Rogge, Gent. 
- 14/122015, Opening van het Gemeenschapscentrum De Melkerij, Zemst. 
- 17/12/2015, Uitreiking Nationale Prijs voor Sportverdienste, Brussel: Stadhuis. 
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Bijlage B: Overzicht van de media-aandacht voor het Sportimonium 

Kranten/tijdschriften/brochures 

- Pensoc. Guide avantages (januari 2016). Sportimonium. [Brochure], 40. 

- Actisoc. Voordelengids (januari 2016). Sportimonium. [Brochure], 45. 

- Pasar Recreatiegids 2016. (januari 2016). Sportimonium bezoek aan het sport museum. 

[Brochure], 67. 

- PlusClub Voordelengids 2014. (2014). Het Sportimonium daagt u uit voor een sportieve Pasar 

uitstap! [Brochure]. 

- PlusClub Guide Avantages 2014. (2014). Le Sportimonium vous invite à une excursion 

sportive! [Brochure]. 

-  (2015). Hofstade (Zemst) Sportimonium. Daguitstappen 2015: Iedereen verdient vakantie, p. 

115. 

- (n.d). Sportimonium: Meer dan een museum over sport. VVV Toerisme Zemst, p. geen. 

- (mei 2015). Bezoek Sportimonium. Zemstinfo,  p. 5. 

- (18 maart 2015). Agenda. De streekkrant (Mechelen), p. 2 

- (juli-augustus 2015). 20 Viptickets voor het Sportimonium. VAB Magazine, p.  96 

- (juni 2015). Klik je pedalen vast in Sportimonium. Gezinsbond Vakantievlinders 2015, p. 4. 

-  (14 juni 2015). Sportimonium Hofstade. De Zondag vakantiemagazine, p. 48 

- (17 juni 2015). Stuur jouw kinderen deze zomer op schattenjacht! De Streekkrant (Vilvoorde), 

p. 10 

- Feest mee op de 10de Speeldag 

- (6 september 2015). Sportexpo’s. De Zondag (Brussel en Rand), p. 15 

- Deleebeeck, J., (12 september 2015). Het Nieuwsblad (Brussel-Noordrand), p. 42 

- (juni 2015). Sportimonium, een gouden medaille waard. Liberale vrouwen Contactblad, p. 17-

18 

- (september-oktober 2015). Den Beiaard, p. 4 

- (10 juli 2015). Een zomer vol vlinderende kortingen. Gezinskrant De Bond, p. 22 

- (oktober 2015). Beleef het verleden van de sport in het Sportimonium. Haachtinfo, 21 (9), 5 

- (november 2015). Sportimonium, een gouden medaille waard. Walking in Belgium 2016, p. 355 

- (2 december 2015). Documentatiecentrum na acht maanden weer open. Het Laatste Nieuws 

(de Ring-Brussel), p. 18 

Internet  

- Gazet van Antwerpen.be. Onderzoek Gezinsbond toont aan dat gezinnen meer willen 

bewegen. Geraadpleegd op 4 maart 2015, op 

http://www.gva.be/cnt/dmf20150112_01469679/onderzoek-gezinsbond-toont-aan-dat-

gezinnen-meer-willen-bewegen  

- Toerisme Mechelen.be. Geleid bezoek Sportimonium. Geraadpleegd op 11 maart 2015, op 

http://toerisme.mechelen.be/nl/3510/content/8958/geleid-bezoek-sportimonium.html  

- 2ememain.be. 4 losse tickets Sportimonium Hofstade (geldig eind 2015). Geraadpleegd op 31 

maart 2015, op http://www.2ememain.be/loisirs/billets/mus%C3%A9e/4-losse-tickets-

sportimonium-hofstade-229471917.html  

- Het Laatste Nieuws. Documentatiecentrum Sportimonium dicht door werken. Geraadpleegd op 

31 maart 2015, op http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-zemst/documentatiecentrum-

sportimonium-dicht-door-werken-a2265359/  

http://www.gva.be/cnt/dmf20150112_01469679/onderzoek-gezinsbond-toont-aan-dat-gezinnen-meer-willen-bewegen
http://www.gva.be/cnt/dmf20150112_01469679/onderzoek-gezinsbond-toont-aan-dat-gezinnen-meer-willen-bewegen
http://toerisme.mechelen.be/nl/3510/content/8958/geleid-bezoek-sportimonium.html
http://www.2ememain.be/loisirs/billets/mus%C3%A9e/4-losse-tickets-sportimonium-hofstade-229471917.html
http://www.2ememain.be/loisirs/billets/mus%C3%A9e/4-losse-tickets-sportimonium-hofstade-229471917.html
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-zemst/documentatiecentrum-sportimonium-dicht-door-werken-a2265359/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-zemst/documentatiecentrum-sportimonium-dicht-door-werken-a2265359/
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- Gratiz.be. 10 duotickets voor het Sportimonium. Geraadpleegd op 31 maart 2015, op 

http://www.gratiz.be/v4/contests/show/5671/10-duotickets-voor-het-sportimonium  

- Uitvlaanderen.be. Bezoek Sportimonium. Geraadpleegd op 31 maart 2015, op 

http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/bezoek-sportimonium/07e562c8-16ef-4f17-b7c7-

ee08dea3a8e4?utm_campaign=rss&utm_medium=content&utm_source=external&utm_conten

t=feed  

- Het laatste Nieuws/De ring-Brussel.  Documentatiecentrum Sportimonium dicht door werken. 

Geraadpleegd op 26 maart 2015, op Gopress. 

- Sportimonium algemene  nieuwsbrief februari2015.   

- Associación cultural de la dona d’Almacelles. XTRart- CONVOCATORIAS DESTACADAS. 

Geraadpleegd op 27 april 2015, op 

http://donesdalmacelles.blogspot.be/2015/04/convocatorias-destacadas-convocatoria.html  

- Herita.be. Sportimonium in Hofstade: bezoek aan kortingstarief. Geraadpleegd op 25 juni 

2015, op http://herita.be/ledenaanbod/sportimonium-in-hofstade-bezoek-aan-kortingstarief 

- Uitmetvlieg.be. De schatten van Vlieg in het Sportimonium. Geraadpleegd op 25 juni 2015, op 

http://www.uitmetvlieg.be/agenda/search?search=sportimonium&facet%5bcategory_umv_id%5

d%5b0%5d=umv.1 

- winprijzen.be. Win een vipticket voor Sportimonium. Geraadpleegd op 23 juli 2015, op 

http://www.winprijzen.be/go/wedstrijd/vip-tickets-voor-het-sportimonium 

- gratiz.be. Vipticket Sportimonium Hofstade. Geraadpleegd op 23 juli 2015, op 

http://www.gratiz.be/v4/contests/show/13031/vipticket-sportimonium-hofstade 

- hln.be. Sportimonium viert tiende verjaardag. Geraadpleegd op 12 augustus 2015, op 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-zemst/sportimonium-viert-tiende-verjaardag-a1988744/ 

-  (december 2015). Combineer je bezoek met een uitstap naar het SPORTIMONIUM. 

Technopolis Nieuwsbrief.  

- sportenbewegen.be. Bezoek Sportimonium Hofstade. Geraadpleegd op 22 december 2015 op 

http://www.sportenbewegen.be/bezoek-sportimonium-hofstade/ 

Radio- en tv uitzendingen 

- (26 maart 2015). Is systematische hartscreening bij jonge sporters zinloos? [Tv-uitzending]. 

Sporza. 

- (22 september 2015). Van Gils & Gasten. [Tv-uitzending]. Eén. 

- (27 november 2015). Start je dag: Davis Cup met Chris Schwartz. [Radio-uitzending]. Radio2. 

- (27 november 2015). De Afspraak. Davis Cup [Tv-uitzending]. 

 

Met betrekking tot algemene info Sportimonium 

 

Kranten/tijdschriften/brochures 

- De Beus, D. (13 januari 2015). Gezinsbond zet jong en oud aan tot gezonde levensstijl. Het 

Nieuwsblad (Brussel-Noordrand), p. 20 

- (21 april 2015). Militaire plooifiets uit WOII. Het Laatste Nieuws (Mandelstreek), p. 19 

- (18 maart 2015). ‘Lipstick’= Mecinalaureaat 2015. De streekkrant/Mechelen, p. 12 

- (3 juni 2015). Sport en spel in de Belle époque. De streekkrant (West Vlaanderen/Noord), p. 4 

- (22 mei 2015). Ontdek schatten uit sportgeschiedenis. Het Laatste Nieuws (Oostkust), p. 21 

http://www.gratiz.be/v4/contests/show/5671/10-duotickets-voor-het-sportimonium
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/bezoek-sportimonium/07e562c8-16ef-4f17-b7c7-ee08dea3a8e4?utm_campaign=rss&utm_medium=content&utm_source=external&utm_content=feed
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/bezoek-sportimonium/07e562c8-16ef-4f17-b7c7-ee08dea3a8e4?utm_campaign=rss&utm_medium=content&utm_source=external&utm_content=feed
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/bezoek-sportimonium/07e562c8-16ef-4f17-b7c7-ee08dea3a8e4?utm_campaign=rss&utm_medium=content&utm_source=external&utm_content=feed
http://donesdalmacelles.blogspot.be/2015/04/convocatorias-destacadas-convocatoria.html
http://herita.be/ledenaanbod/sportimonium-in-hofstade-bezoek-aan-kortingstarief
http://www.uitmetvlieg.be/agenda/search?search=sportimonium&facet%5bcategory_umv_id%5d%5b0%5d=umv.1
http://www.uitmetvlieg.be/agenda/search?search=sportimonium&facet%5bcategory_umv_id%5d%5b0%5d=umv.1
http://www.winprijzen.be/go/wedstrijd/vip-tickets-voor-het-sportimonium
http://www.gratiz.be/v4/contests/show/13031/vipticket-sportimonium-hofstade
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-zemst/sportimonium-viert-tiende-verjaardag-a1988744/
http://www.sportenbewegen.be/bezoek-sportimonium-hofstade/
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- (9 september 2015). Pasar ontdekt Vilvoorde. De Streekkrant (Vilvoorde-Grimbergen), cover 

- (13 september 2015). Vilvoorde ontdekken. De Zondag (Brussel en Rand), p. 27 

- Antonissen, J. (5 december 2015). De spits, de kampioenenmaker en de bloedmachine. De 

Morgen (Zeno), p. 44-48 

- Antonissen, J. (december 2015). De spits, de kampioenenmaker en de bloedmachine. 

Bahamontes, (12).  

- Brosens, B. (december 2015). Sport in beweging. Wisselende visies op sport en lichaam. Tijd-

Schrift, 5 (3), p. 48-61. 

Internet 

- Het Laatste Nieuws. WieMu stoot deel collectie af. Geraadpleegd op 27 april 2015, op 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-roeselare/wiemu-stoot-deel-collectie-af-a2293393/  

- Histoires de familles. 30 years from now, the Heysel/Heizel disaster. Geraadpleegd op 25 juni 

2015, op http://histoires-de-familles.org/2015/05/29/30-years-from-now-the-heyzel-disaster/ 

Radio- en tv uitzendingen 

- (5 juni 2015). Roland Garros [radio-uitzending]. Radio 2. 

- (20 juli 2015). De herinneRING 1933: Hofstade plage [TV-uitzending]. Ring Tv. 

 

Met betrekking tot de Nationale Trofee Victor Boin (Marieke Vervoort) 

 

Kranten/tijdschriften/brochures 

- (17 maart 2015). Een verdiende trofee. Story, p. 12. 

Internet 

- Het Laatste Nieuws.be. Marieke Vervoort krijgt Trofee Victor Boin. Geraadpleegd op 20 januari 

2015, op https://www.hln.be/hln/nl/956/2015/article/print/detail/2188196/Mar. 

- Sporza. Rolstoelatlete Marieke Vervoort krijgt Trofee Victor Boin. Geraadpleegd op 20 januari 

2015, op www.sporza.be/cm/sporza/atletiek/1.2213898 

- Het Nieuwsblad.be Prestigieuze trofee voor rolstoelatlete Marieke Vervoort. Geraadpleegd op 

12 maart 2015, op www.nieuwsblad.be 

- Het Belang van Limburg. Rolstoelatlete Marieke Vervoort Laureate Nationale Trofee Victor 

Bion 2014. Geraadpleegd op 12 maart 2015, op www.hbvl.be 

- Lavenir.net. Le Trophée Victor Bion 2014 a été remis à Marieke Vervoort. Geraadpleegd op 12 

maart 2015, op http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150311_00615201  

- De Standaard. Rolstoelatlete Marieke Vervoort Laureate Nationale Trofee Victor Bion 2014. 

Geraadpleegd op 12 maart 2015, op www.destandaard.be 

- De Morgen. Rolstoelatlete Marieke Vervoort Laureate Nationale Trofee Victor Bion 2014. 

Geraadpleegd op 12 maart 2015, op www.demorgen.be/sport/rolstoelatlete-marieke-vervoort-

laureate-nationale-trofee-victor-bion-2014-a2248466/27bzHz 

- LaMeuse.be. Paralympiques: le Trophée Victor Bion 2014 a été remis à Marieke Vervoort. 

Geraadpleegd op 12 maart 2015, op http://www.lameuse.be/1234080/article/2015-03-

11/paralympiques-le-trophee-victor-boin-2014-a-ete-remis-a-marieke-vervoort  

- Sudinfo.be. Paralympiques: le Trophée Victor Bion 2014 a été remis à Marieke Vervoort. 

Geraadpleegd op 12 maart 2015, op http://www.sudinfo.be/1234080/article/2015-03-

11/paralympiques-le-trofee-victor-bion-2014-a-ete-remis-a-marieke-vervoort 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-roeselare/wiemu-stoot-deel-collectie-af-a2293393/
http://histoires-de-familles.org/2015/05/29/30-years-from-now-the-heyzel-disaster/
https://www.hln.be/hln/nl/956/2015/article/print/detail/2188196/Mar
http://www.sporza.be/cm/sporza/atletiek/1.2213898
http://www.nieuwsblad.be/
http://www.hbvl.be/
http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150311_00615201
http://www.destandaard.be/
http://www.demorgen.be/sport/rolstoelatlete-marieke-vervoort-laureate-nationale-trofee-victor-bion-2014-a2248466/27bzHz
http://www.demorgen.be/sport/rolstoelatlete-marieke-vervoort-laureate-nationale-trofee-victor-bion-2014-a2248466/27bzHz
http://www.lameuse.be/1234080/article/2015-03-11/paralympiques-le-trophee-victor-boin-2014-a-ete-remis-a-marieke-vervoort
http://www.lameuse.be/1234080/article/2015-03-11/paralympiques-le-trophee-victor-boin-2014-a-ete-remis-a-marieke-vervoort
http://www.sudinfo.be/1234080/article/2015-03-11/paralympiques-le-trofee-victor-bion-2014-a-ete-remis-a-marieke-vervoort
http://www.sudinfo.be/1234080/article/2015-03-11/paralympiques-le-trofee-victor-bion-2014-a-ete-remis-a-marieke-vervoort
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- 4nieuws.be. Rolstoelatlete Marieke Vervoort Laureate Nationale Trofee Victor Bion 2014. 

Geraadpleegd op 12 maart 2015, op http://4nieuws.be/sport/814390/rolstoelatlete-marieke-

vervoort-laureate-nationale-trofee-victor-bion-.html 

- Rtbf.be. Le Trophée Victor Bion 2014 décerné à Marieke Vervoort. Geraadpleegd op 12 maart 

2015, op http://www.rtbf.be/sport/autres/detail?id=8928770 

- Sport.be. Vervoort laureate Nationale Trofee Victor Bion 2014. Geraadpleegd op 12 maart 

2015, op http://www.sport.be/nl/atletiek/article.html?Article_ID=722100 

- Lanouvellegazette.be. Paralympiques: le Trophée Victor Bion 2014 a été remis à Marieke 

Vervoort. Geraadpleegd op 17 maart 2015, op 

http://www.lanouvellegazette.be/1234080/article/2015-03-11/paralympiques-le-trophee-victor-

boin-2014-a-ete-remis-a-marieke-vervoort  

- Gazet van Antwerpen online. Rolstoelatlete Marieke Vervoort Laureate Nationale Trofee Victor 

Bion 2014. Geraadpleegd op 17 maart 2015, op 

http://www.gva.be/cnt/dmf20150311_01574907/rolstoelatlete-marieke-vervoort-laureate-

nationale-trofee-victor-boin-2014 

- Zita.be. Rolstoelatlete Marieke Vervoort Laureate Nationale Trofee Victor Bion 2014. 

Geraadpleegd op 17 maart 2015, op http://www.zita.be/nieuws/sport/3735277_rolstoelatlete-

marieke-vervoort-laureate-nationale-trofee-victor-boin-2014.html 

- Vandaag.be. Rolstoelatlete Marieke Vervoort Laureate Nationale Trofee Victor Bion 2014. 

Geraadpleegd op 17 maart 2015, op http://www.vandaag.be/sport/158334_rolstoelatlete-

marieke-vervoort-laureate-nationale-trofee-victor-boin-2014.html  

- Cartoon productions.be. Uitreiking Nationale Trofee Victor Boin in Sportimonium op 11 maart. 

Geraadpleegd op 1 april 2015, op http://www.cartoon-productions.be/?p=62478  

- Het Laatste Nieuws/Brabant-Hageland. Marieke Vervoort Krijgt Nationale Trofee Victor Bion. 

Geraadpleegd op 12 maart 2015, op Gopress. 

- Het Belang van Limburg. Atletiek Vervoort in de prijzen. Geraadpleegd op 12 maart 2015, op 

Gopress. 

- Het Laatste Nieuws/ De ring-Brussel. Marieke Vervoort krijgt Nationale Trofee Victor Bion. 

Geraaadpleegd op 12 maart 2015, Gopress. 

 

Met betrekking tot Sportimonium (be)schermt 

 

Kranten/tijdschriften/brochures 

- DDL. (15 januari 2015). Sportimonium toont geschiedenis van schermen. Het Nieuwsblad 

- (28 januari tot 3 februari 2015). Schermsport. De Streekkrant (regio Lier-Nijlen), p. 12. 

- (februari 2015). Sportimonium (be)schermt. Zemst info, p. 20. 

- (29 april 2015). Agenda: Sportimonium.  De Streekkrant, p. 2. 

- (1 juli 2015). Agenda: Sportimonium. De Streekkrant (Vilvoorde), p. 2. 

- (maart). Deze maand te winnen. VMV, p. 73 

- De Beus, D. (26 februari 2015). Jongeren nemen sabel ter hand. Het Laatste Nieuws (Brabant-

Hageland), p. 19 

- (21 oktober). Schermen. De Streekkrant (Vilvoorde), p. 10 

- (28 oktober). Schermen. De Streekkrant (Vilvoorde), p. 7 

- (4 november). Schermen. De Streekkrant (Vilvoorde), p. 2 

http://4nieuws.be/sport/814390/rolstoelatlete-marieke-vervoort-laureate-nationale-trofee-victor-bion-.html
http://4nieuws.be/sport/814390/rolstoelatlete-marieke-vervoort-laureate-nationale-trofee-victor-bion-.html
http://www.rtbf.be/sport/autres/detail?id=8928770
http://www.sport.be/nl/atletiek/article.html?Article_ID=722100
http://www.lanouvellegazette.be/1234080/article/2015-03-11/paralympiques-le-trophee-victor-boin-2014-a-ete-remis-a-marieke-vervoort
http://www.lanouvellegazette.be/1234080/article/2015-03-11/paralympiques-le-trophee-victor-boin-2014-a-ete-remis-a-marieke-vervoort
http://www.gva.be/cnt/dmf20150311_01574907/rolstoelatlete-marieke-vervoort-laureate-nationale-trofee-victor-boin-2014
http://www.gva.be/cnt/dmf20150311_01574907/rolstoelatlete-marieke-vervoort-laureate-nationale-trofee-victor-boin-2014
http://www.zita.be/nieuws/sport/3735277_rolstoelatlete-marieke-vervoort-laureate-nationale-trofee-victor-boin-2014.html
http://www.zita.be/nieuws/sport/3735277_rolstoelatlete-marieke-vervoort-laureate-nationale-trofee-victor-boin-2014.html
http://www.vandaag.be/sport/158334_rolstoelatlete-marieke-vervoort-laureate-nationale-trofee-victor-boin-2014.html
http://www.vandaag.be/sport/158334_rolstoelatlete-marieke-vervoort-laureate-nationale-trofee-victor-boin-2014.html
http://www.cartoon-productions.be/?p=62478
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- (11 november). Schermen. De Streekkrant (Vilvoorde), p. 2 

Internet 

- Het Laatste Nieuws.be. Kinderen leren schermen in Sportimonium. Geraadpleegd op 19 

februari 2015, op www.hln.be/regio/nieuws-uit-zemst 

- Herita.be. Leer schermen in Sportimonium. Geraadpleegd op 31 maart 2015, op 

http://www.herita.be/beleef/nieuws/leer-schermen-in-sportimonium  

- Toerisme Vlaams- Brabant. Sportimonium (be)schermt. Geraadpleegd op 1 april 2015, op 

http://www.toerismevlaamsbrabant.be/index.jsp  

- Cartoon-productions.be. De glorietijd van het Belgische schermen in het Sportimonium. 

Geraadpleegd op 6 maart 2015, op http://www.cartoon-productions.be/?p=59610 

- Cartoon-production.be. Wie vindt de paashaas in het Sportimonium. Geraadpleegd op 31 

maart 2015, op http://www.cartoon-productions.be/?p=63423  

- Sportimonium.be. Zoek de paashaas in het Sportimonium. Geraadpleegd op 31 maart 2015, 

op http://www.sportimonium.be/museumflash/detail/article/zoek-de-paashaas-in-het-

sportimonium/ 

- Le Soir. La rentrée du prince Emmanuel. Geraadpleegd op 2 oktober op 

http://portfolio.lesoir.be/main.php?g2_itemId=971595&_ga=1.173325987.1630003226.143946

8580 

- BOIC. Sportimonium opent schermzaal Charles Debeur. Geraadpleegd op 6 maart 2015 op … 

Radio- en tv uitzendingen 

- (21 februari 2015). Video. Kinderen (be)schermd in Sportimonium. [Tv-uitzending]. 

Nieuwsbald.be (http://www.nieuwsblad.be/cnt/blpva_01541256 ) 

- (16 februari 2015). Leer schermen in het Sportimonium. [Tv-uitzending]. Ring TV. 

- (20 februari 2015). Schermen is nieuwe rage in Sportimonium. [Tv-uitzending] TV Noordrand. 

(https://www.youtube.com/watch?v=OYOkQcnykEw) 

- (23 januari 2015). Sportimonium (be)schermt. 

(https://www.youtube.com/watch?v=OYOkQcnykEw) 

 

Met betrekking tot Internationale Sportcartoonale 2015 

 

Kranten/tijdschriften/brochures 

- (juni 2015). Internationale Sportcartoonale 2015. Zemst info,  37 (6), p. 11. 

Internet 

-  Caricaturque.blogspot.be. Sportimonium 2015, the 4th edition of the International Festival of 

Sports Cartoons, Belgium. Geraadpleegd op 31 maart 2015, op 

http://caricaturque.blogspot.be/2014/12/sportimonium-2015-4th-edition-of.html  

- Contestwatchers.com. Sportimonium 2015, 4th International cartoon Festival. Geraadpleegd 

op 31 maart 2015, op http://contestwatchers.com/sportimonium-2015-4th-international-cartoon-

festival/ 

- Dare2compete.com. International Cartoon Festival 2015 Competition. Geraadpleegd op 3 april 

2015, op http://dare2compete.com/competitions/14424/International-Cartoon-Festival-2015-

Competition/International-Festival-Sports-Cartoons  

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-zemst
http://www.herita.be/beleef/nieuws/leer-schermen-in-sportimonium
http://www.toerismevlaamsbrabant.be/index.jsp
http://www.cartoon-productions.be/?p=59610
http://www.cartoon-productions.be/?p=63423
http://www.sportimonium.be/museumflash/detail/article/zoek-de-paashaas-in-het-sportimonium/
http://www.sportimonium.be/museumflash/detail/article/zoek-de-paashaas-in-het-sportimonium/
http://portfolio.lesoir.be/main.php?g2_itemId=971595&_ga=1.173325987.1630003226.1439468580
http://portfolio.lesoir.be/main.php?g2_itemId=971595&_ga=1.173325987.1630003226.1439468580
http://www.nieuwsblad.be/cnt/blpva_01541256
https://www.youtube.com/watch?v=OYOkQcnykEw
https://www.youtube.com/watch?v=OYOkQcnykEw
http://caricaturque.blogspot.be/2014/12/sportimonium-2015-4th-edition-of.html
http://contestwatchers.com/sportimonium-2015-4th-international-cartoon-festival/
http://contestwatchers.com/sportimonium-2015-4th-international-cartoon-festival/
http://dare2compete.com/competitions/14424/International-Cartoon-Festival-2015-Competition/International-Festival-Sports-Cartoons
http://dare2compete.com/competitions/14424/International-Cartoon-Festival-2015-Competition/International-Festival-Sports-Cartoons
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- Sporza.be. Win tickets voor de Sportcartoonale in Hofstade. Geraadpleegd op 25 juni 2015, op 

http://sporza.be/cm/sporza/extra/wedstrijden/1.2363164 

Radio- en tv uitzendingen 

- (juli 2015). Cartoonale [radio-uitzending]. Radio 2. 

 

Met betrekking tot Erfgoeddag 2015 

 

Kranten/tijdschriften/brochures 

- (26 april 2015). Sportimonium. Efrgoeddag: ErfgoedMechelen, p. 33. 

- (23 april 2015). Praktisch. Gazet van Antwerpen/Mechelen, p. 21 

 

Met betrekking tot In het Wiel van Eddy Merckx 

 

Kranten/tijdschriften/brochures 

- (Mei 2015). Dans la roue d’Eddy Merckx. Plus magazine, p. 107. 

- (Mei 2015). In het wiel van Eddy Merckx. Plus magazine, p. 109. 

- (september 2015). Eddy Merckx fietstocht naar het Sportimonium in Hofstade-Zemst. Pasar, p. 

81 

Radio- en tv uitzendingen 

- (17 juni 2015). In het Wiel van Eddy Merckx [Radio-uitzending]. Studio Brussel. 

 

Met betrekking tot Bakoe Europese Spelen 

 

Kranten/tijdschriften/brochures 

- (3 juni 2015). 117 Belges aux premiers Jeux Européens. La Dernière Heure/Les Sports Namur 

Luxembourg, p. 62 

- (3 juni 2015). Uitstekende aanloop van BK. Het Laatste Nieuws Dendermonde, p. 39. 

- (3 juni 2015). Uitstekende aanloop van BK. Het Laatste Nieuws De Denderstreek, p. 39. 

- (mei 2015). Team Belgium voor Bakoe 2015 telt 116 atleten. Team Belgium Nieuwsbrief, (11). 

Internet 

- Teambelgium.be. Team Belgium voor Bakoe 2015 telt 116 atleten. Geraadpleegd op 4 juni 

2015, op http://teambelgium.be/nl/artikel/team-belgium-voor-bakoe-2015-telt-116-atleten 

- Demorgen.be. Ook judoka Lola Mansour mag mee naar Europese Spelen in Bakoe. 

Geraadpleegd op 4 juni 2015, op http://www.demorgen.be/sport/ook-judoka-lola-mansour-mag-

naar-europese-spelen-in-bakoe-a2332154/ 

- Het Nieuwsblad.be. Ook judoka Lola Mansour mag mee naar Europese Spelen in Bakoe. 

Geraadpleegd op 4 juni 2015, 

http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/cnt/dmf20150521_01692189 

- De Standaard.be. Schutters Manon Hamblenne en Stephanie Vercrusse naar Europese 

Spelen. Geraadpleegd op 4 juni 2015. 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150506_01666948?utm_source=feedburner&utm_medium=

feed&utm_campaign=Feed%3A+dso-nieuws-sport+%28De+Standaard+Online%3A+Sport%29 

http://sporza.be/cm/sporza/extra/wedstrijden/1.2363164
http://teambelgium.be/nl/artikel/team-belgium-voor-bakoe-2015-telt-116-atleten
http://www.demorgen.be/sport/ook-judoka-lola-mansour-mag-naar-europese-spelen-in-bakoe-a2332154/
http://www.demorgen.be/sport/ook-judoka-lola-mansour-mag-naar-europese-spelen-in-bakoe-a2332154/
http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/cnt/dmf20150521_01692189
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150506_01666948?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+dso-nieuws-sport+%28De+Standaard+Online%3A+Sport%29
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150506_01666948?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+dso-nieuws-sport+%28De+Standaard+Online%3A+Sport%29
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- De Gazet Van Antwerpen. Schutters Manon Hamblenne en Stephanie Vercrusse naar 

Europese Spelen. Geraadpleegd op 4 juni 2015. 

http://www.gva.be/cnt/dmf20150506_01666948/manon-hamblenne-en-stephanie-vercrusse-

naar-europese-spelen 

- Het Nieuwsblad. Schutters Manon Hamblenne en Stephanie Vercrusse naar Europese Spelen. 

Geraadpleegd op 4 juni 2015 

http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/cnt/dmf20150506_01666948 

- Metbuat.az. Team Belgium launches its Baku2015 bid. Geraadpleegd op 25 juni 2015, op 

http://metbuat.az/news/147093/team-belgium-launches-its-baku2015-bid.html 

- Timesunion.com. Team Belgium launches its Baku2015 bid. Geraadpleegd op 25 juni 2015, op 

http://www.timesunion.com/business/press-releases/article/Team-Belgium-launches-its-

Baku2015-bid-6303848.php 

- Stamfordadvocate.com.  Team Belgium launches its Baku2015 bid. Geraadpleegd op 25 juni 

2015, op http://www.stamfordadvocate.com/business/press-releases/article/Team-Belgium-

launches-its-Baku2015-bid-6303848.php 

- http://azertag.az. Team Belgium launches its Baku2015 bid. Geraadpleegd op 25 juni 2015, op 

http://azertag.az/xeber/Belchika_idmanchilarinin_ilk_Avropa_Oyunlarinda_istirakina_hesr_olun

an_metbuat_konfransi_kechirilib-860480 

- digitalproducer.com. Team Belgium launches its Baku2015 bid. Geraadpleegd op 25 juni 2015, 

op http://www.digitalproducer.com/article/Team-Belgium-launches-its-Baku2015-bid-3923116 

- seattlepi.com. Team Belgium launches its Baku2015 bid. Geraadpleegd op 25 juni 2015, op 

http://www.seattlepi.com/business/press-releases/article/Team-Belgium-launches-its-

Baku2015-bid-6303848.php 

- chron.com. Team Belgium launches its Baku2015 bid. Geraadpleegd op 25 juni 2015, op 

http://www.chron.com/business/press-releases/article/Team-Belgium-launches-its-Baku2015-

bid-6303848.php 

- apa.az. Team Belgium launches its Baku2015 bid. Geraadpleegd op 25 juni 2015, op 

http://az.apa.az/news/385932 

- mysanantonio.com. Team Belgium launches its Baku2015 bid. Geraadpleegd op 25 juni 2015, 

op http://www.mysanantonio.com/business/press-releases/article/Team-Belgium-launches-its-

Baku2015-bid-6303848.php 

Radio- en tv uitzendingen 

- (2 juni 2015). Atleten Europese Spelen in het Sportimonium. [Tv-uitzending]. 7 uur Journaal. 

- (2 juni 2015). Atleten Europese Spelen in het Sportimonium. [Tv-uitzending]. RTV: nieuws 

Mechelen. 

 

Met betrekking tot Openluchtfilm “Zemst onder de sterren” 

 

Kranten/tijdschriften/brochures 

- Cultuurvonken 2015-2016. (2015). Sportimonium Hofstade. [Brochure]. 

- (25 juli 2015). Image trapt Zemst onder de Sterren dinsdag op gang. Het Laatste Nieuws (de 

Ring-Brussel), p. 43 

- (29 juli 2015). Zemst onder de Sterren opent met ‘Image’. Het Laatste Nieuws (de Ring-

Brussel), p. 16 

http://www.gva.be/cnt/dmf20150506_01666948/manon-hamblenne-en-stephanie-vercrusse-naar-europese-spelen
http://www.gva.be/cnt/dmf20150506_01666948/manon-hamblenne-en-stephanie-vercrusse-naar-europese-spelen
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- De Beus, D. (11 augustus 2015). Schepen wil taboe rond kanker doorbreken. Het Nieuwsblad 

(Brussel-Noordrand), p. 20 

Internet 

- Zemst.be. Openluchtfilm. Zemst onder de sterren. Geraadpleegd op 2 augustus 2015, op 

http://www.zemst.be/nl/255/content/80/openluchtfilms-zemst-onder-de-sterren.html 

- Wattedoen.be. Gratis openluchtfilms. Geraadpleegd op 2 augustus 2015, op 

http://www.wattedoen.be/gratis-openluchtfilms-215993.shtml 

- facebook.be. Vrijetijdsdienst Zemst in Sportimonium. Geraadpleegd op 2 augustus 2015, op 

https://www.facebook.com/vrijetijdsdienst.zemst/posts/874950642552208 

 

Met betrekking tot De Gordel 

 

Radio- en tv uitzendingen 

- (4 september 2015). De gordel met Didier Rotsaert [TV-uitzending]. Ring TV 

- (27 augsutus 2015). Plage préféré met Chris Schartz [Radio-uitzending]. Radio2. 

 

Met betrekking tot Open Monumentendag 

 

Kranten/tijdschriften/brochures 

- (september 2015). Open Monumentendag in Sportimonium. Zemst Info, 37 (8), 7 

Internet 

- Worldpress.com. Sport en sponsoring in het Romeinse keizerrijk. Geraadpleegd op 5 

september op https://romenieuws.worldpress.com 

- cartoon-productions.be. Sport en sponsoring in het Romeinse keizerrijk. Geraadpleegd op 5 

september op http://www.cartoon-productions.be/?p=73744 

 

Met betrekking tot symposium “Het geheugen van de sport”  

 

Kranten/tijdschriften/brochures 

- (september 2015). Symposium. Het geheugen van de sport. Zemst Info, 37 (8), 6 

- Bijkerk, Th. A. (december 2015). ISOH Lifetime Award for Professor Roland Renson. Journal 

of Olympic History, 23 (3), p. 4.  

- Vande Weyer, P., (17 oktober 2015). Le Sport d’aujourd’hui, c’est l’histoire de demain. Le Soir 

(Namur Luxembourg), p. 58. 

Internet 

- Mtbwal.blogspot.be. La mémoire du sport. Geraadpleegd op 5 september op 

http://mtbwal.blogspot.be/2015/09/si-vous-ne-pouvez-pas-lire-cette.html 

- teambelgium.be. La mémoire du sport. Geraadpleegd op 5 september op 

http://teambelgium.be/fr/nouvelle/la-memoire-du-sport 

- cjsm.vlaanderen.be. Symposium Sportimonium: het geheugen van de sport. Geraadpleegd op 

5 september op 

http://www.zemst.be/nl/255/content/80/openluchtfilms-zemst-onder-de-sterren.html
http://www.wattedoen.be/gratis-openluchtfilms-215993.shtml
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http://www.cjsm.vlaanderen.be/sport/nieuwsbrief/201509.html?utm_source=nieuwsbriefSPORT

20150907&utm_medium=e-mail&utm_campaign=bezoeker 

- Démos.be. Symposium Sportimonium. Het geheugen van de sport. Geraadpleegd op 19 

okotober op http://www.demos.be/agenda/symposium-sportimonium-het-geheugen-van-de-

sport 

- Sporza.be. Rogge: “Sporterfgoed is van heel groot belang”. Geraadpleegd op 19 oktober op 

http://sporza.be/cm/sporza/ander_nieuws/1.2470277 

- Hln.be. Symposium: het geheugen van de sport. Geraadpleegd op 19 oktober op 

http://www.hln.be/regio/wat-te-doen-in-zemst/symposium-het-geheugen-van-de-sport-

e1042330040/ 

- Faronet.be. Het geheugen van de sport. Geraadpleegd op 19 oktober op 

http://www.faronet.be/kalender/het-geheugen-van-de-sport 

- VVBAD.be. Symposium ‘Het geheugen van de sport’. Geraadpleegd op 19 oktober op 

http://www.vvbad.be/activiteit/symposium-het-geheugen-van-de-sport 

- Archiefbank.be. Symposium ‘Het geheugen van de sport’. Geraadpleegd op 19 oktober op 

http://www.archiefbank.be/?q=node/829 

- Heemkunde-vlaanderen.be. Symposium over sport en erfgoed. Geraadpleegd op 19 oktober 

op http://www.heemkunde-vlaanderen.be/symposium-over-sport-en-erfgoed/ 

- Erfgoedcelkerf.be. Symposium ‘Het geheugen van de sport’. Geraadpleegd op 19 oktober op 

http://www.erfgoedcelkerf.be/newsletterpreview.php?itemno=45&lang=NL 

- Erfgoedcelnoorderkempen.be. Symposium ‘Het geheugen van de sport’. Geraadpleegd op 19 

oktober op 

http://www.erfgoedcelnoorderkempen.be/news.php?newsno=1012&lang=NL&catid=6&pos=5 

- Erfgoedcelleuven.be. Symposium ‘Het geheugen van de sport’. Geraadpleegd op 19 oktober 

op http://www.erfgoedcelleuven.be/news.php?newsno=4348&lang=NL&catid=6&pos=1 

- Packet.be. Het geheugen van de sport (symposium). Geraadpleegd op 19 oktober op 

http://www.packed.be/nl/news/detail/het_geheugen_van_de_sport/ 

- Isb.be. Symposium ‘Het geheugen van de sport’ op 16 oktobr. Geraadpleegd op 19 oktober op 

http://www.isbvzw.be/nl/press/3744/symposium-het-geheugen-van-de-sport-op-16-

oktober.html?theme%5B%5D= 

- Zwevegem.be. Symposium ‘Het geheugen van de sport’. Geraadpleegd op 19 oktober op 

http://www.zwevegem.be/agenda/e/symposium-het-geheugen-van-de-sport/262b9e3f-f13d-

4140-8476-5a426af476e8 

- Herita.be. Symposium in het Sportimonium: geheugen van de sport. Geraadpleegd op 19 

oktober op http://herita.be/netwerk/kalender/symposium-in-sportimonium-geheugen-van-de-

sport 

- Nieuwsblad.be. Symposium ‘Het geheugen van de sport’. Geraadpleegd op 19 oktober op 

http://agenda.nieuwsblad.be/agenda/e/symposium-het-geheugen-van-de-sport/262b9e3f-f13d-

4140-8476-5a426af476e8 

- Leca. Be. Het geheugen van de sport.. Geraadpleegd op 19 oktober op 

http://www.lecavzw.be/nieuws/het-geheugen-van-de-sport 

- Teambelgium.be. Geheugen van de sport.. Geraadpleegd op 19 oktober op 

http://teambelgium.be/nl/artikel/geheugen-van-de-sport 

- Desportwereld.nl. Geheugen van de sport.. Geraadpleegd op 19 oktober op 

http://www.desportwereld.nl/index.php?page=geheugen-van-de-sport 

http://www.cjsm.vlaanderen.be/sport/nieuwsbrief/201509.html?utm_source=nieuwsbriefSPORT20150907&utm_medium=e-mail&utm_campaign=bezoeker
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- Olympic.org. Honorary President Jacques Rogge. Geraadpleegd op 19 oktober op 

http://www.olympic.org/news/olympic-highlights/247373 

Radio- en tv uitzendingen 

- (16 oktober 2015). Symposium: geheugen van de sport. [Tv-uitzending]. 7 uur Journaal. 

 

Met betrekking tot Preservation Hall Victor Boin 

 

Kranten/tijdschriften/brochures 

- (december 2015). Preservation Hall Victor Boin. Zemst Info, 37 (11), 5 

- (12 december 2015). Le sportif Guillaume (90 ans) a la santé. L’Avenir (Le Courrier de 

l’Escaut), p. 12. 

- (14 december 2015). Eendagskunst in het Sportimonium. Het Laatste Nieuws (de Ring-

Brussel), p. 14 

- Deleebeeck, J. (16 december 2015). Collectie Sportimonium verwerft unieke stukken. Het 

Nieuwsblad (Brussel-Noordrand), p. 2 

- (17 december 2015). Collectie Sportimonium verwerft unieke stukken. Gazet van Antwerpen 

(Mechelen), p. 25 

Internet 

- Het Nieuwsblad. Olympische vlam van Hitlers spelen in Vlaams museum. Geraadpleegd op 22 

december 2015, op http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151215_02022334 

- Uitinvlaanderen.be. Eendagskunst in het Sportimonium. Geraadpleegd op 22 december 2015 

op https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/eendagskunst-in-het-sportimonium/4de853b6-

5e83-43b5-a000-936802021ddc 

- Het Laatste Nieuws (Kampenhout). Eendagskunst in het Sportimonium. Geraadpleegd op 22 

december 2015 op http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kampenhout/-eendagskunst-in-het-

sportimonium-a2555651/ 

- Cartoon-productions.be. Preview Preservation Hall Victor Boin in Sportimonium. Geraadpleegd 

op 22 december 2015 op http://www.cartoon-productions.be/2015/12/01/preview-preservation-

hall-victor-boin-in-sportimonium/ 

Radio- en tv uitzendingen 

- (14 december 2015). Nieuw depot Preservation Hall Victor Boin met Erik De Vroede. [Radio-

uitzending]. Radio 2 (Vlaams-Brabant). 

 

Met betrekking tot Wandelfederatie in het Sportimonium 

 

Kranten/tijdschriften/brochures 

- (2015). Wandelsport Vlaanderen vzw. De fusie is een feit! Walking Magazine, p. 6-11. 

- (2015). Wandelsportfederaties fusioneren tot Wandelsport Vlaanderen vzw. Flyer. 
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Bijlage C: Prospectie van nieuwe netwerken en commerciële contacten  
 

- -8/1/2015  ex-SYNAPTIX medewerkers – vergaderingen naar Sportimonium halen  

- -3/2/2015  A.Leyers (KBC) 

- 23/2/2015 Prof. A. Willem (UGent)–Belgian Olympic Academy  lessen 

(BOIC/UGent/UCL) naar Hofstade halen  

- 24/2/2015 Burgemeester Bart Coopman van Zemst – samenwerking verhogen  

- 25/2/2015    Prof.T. Zintz (UCL) – Belgain Olympic Academy  (BOIC/ UGent/ UCL) naar 

Hofstade halen 

- 26/2/2015    J. Verschuren (Sportmanagement)  

- 4/3/2015  bezoek Elewijt Center   

- 27/2/2015 P. Moons (ex-BOIC) , KAPITO – vergaderingen naar hier halen 

- 9/3/2015  Pascale De Visscher - Liberale vrouwen - ledenvoordeel 

- 13/3/2015    K.Huysmans (Philips)   

- 17/3/2015   Ph. Claeyssens  (Meet U There) – seminaries naar hier halen  

- 17/3/2015 C.Kayser (Proctor & Gamble)  

- 18/3/2015  S.Czerwatiuk  (Act!events)  

- 19/3/2015 delegatie Thomas More  

- 20-21/3/2015 Symposium Deutsches Sport & Olympia Museum Köln  

- 23/3/2015 J. Vanwelkenhuysen ( Mediagenix)  

- 29/3/2015    Historische wandeling domein Hofstade  

- 1/4/2015  L.Rampaer/G. Van Looy BOIC, met nadien 7 verschillende vergaderingen  

- 3/4/2015  V. Geerinckx (1eSchepen Zemst) 

- 7/4/2015  G; Beyaert (Novartis)  

- 9/4/2015  Prof. A. Willem (U Gent)  (bezoek Sportimonium ) 

- 10/4/2015  J.Verstraeten- Toerisme Mechelen - personeelsuitsap 

- 15/4/2015 Orde van Architecten  

- 16/4/2015    bezoek aan VlaS Brugge  

- 21/4/2015   L. Van Den Streek (Kellogg’s Engineering)  

- 22/4/2015  H.Robeyns (Bloso)  

- 5/5/2015  P. Vander Putten (BOIC) 

- 12/05/2015 Aline Willen - Kazerne Dossin - personeelsuitstap 

- 16/5/2015 Herdenking gesneuvelden RAF-RAAF monument Hofstade  

- 21/5/2015 P. De Wilde Toerisme Vlaanderen 

- 28/5/2015 C. Boel (KBC) 

- 29/5/2015 M. Leys (ENECO) 

- 29/5/2015 K. Van Bellingen (Bosch Thermotechnology) 

- 4/6/2015  team van Vinçotte  

- 5/6/2015  S. Cools (VSF) 

- 8/6/2015  N. Lobet (Alken Maes) 

- 8/6/2015  Tom Van Poucke - Team Ronde van Vlaanderen/  

   DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING (Onderwijs Vlaanderen) 

- 0/6/2015  H. De Greef (intendant Bruegel-project)  

- 12/6/2015 S. Ronsse (FRGB)   
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- 17/6/2015    delegatie Lotto  

- 19/6/2015 delegatie stad Antwerpen (Antwerpen 2020) 

- 19/06/2015 Rtc Oost-Vlaanderen - Liza Stormens  

- 21/6/2015 Run to Rio – presentatie “Geheugen van de sport “ aan 100 olympiërs 

- 24/06/2015 Aktivia (Wandelsport Vlaanderen) - Stefan Bailleur 

- 24/06/2015 Bob Elsen-Joker - teambuilding  

- 25/06/2015 Anke Dehuisser - gemeente Bonheiden - personeelsuitstap 

- 26/06/2015 Sandra De Backer - stad Vilvoorde - personeelsuitstap 

- 29/06/2015 Dhr. De Vadder - Landelijke gilden Schiplaken 

- 1/7/2015  J.Commeine (KBC) 

- 07/7/2015 D.Van Calster - National Vice President 41 Clubs Belgium 

- 10/7/2015    C. Deprez - Voorzitter Ronde Tafel 

- 15/7/2015 H.Wijnandt (Toneelgroep De Meeuw) 

- 15/7/2015 S.Allegayer (UK Research Office) 

- 15/07/2015 Ellen Albrechts - Vdab - personeelsuitstap 

- 16/7/2015 Belgian Filately Club (BOIC)  

- 21/7/2015 E. Ceyssens - Landelijke gilden Algemeen 

- 1/7/2015  G. Scheers - OKRA regio Mechelen  

- 22/7/2015   R. Verhasselt - Brussels 

- 27/7/2015   S. Reynaert - Rodenbachfonds vzw 

- 28/7/2015  L. De Craene (J&J)  

- 29/7/2015  A. Cleynhens (Toyota) 

- 29/7/2015  H. Mariën (Bobslee), met daarna nog  6 verschillende vergaderingen  

- 3/8/2015  S. Sommer (Keyence)  

- 3/8/2015  Studio 100 - Kirsten Dekeyser  

- 3/8/2015  Eva Maes - Samsung Teambuilding 

- 14/8 /2015 A. De Keyzer (J&J)  

- 2/9/2015  Flora Van Den Heuvel - Willemsfonds - ontmoetingsnamiddag 

- 20/10/2015 Marijke Taks (privé) 

- 30/10/2015 M. Rondu (Rugbyfederatie)  

- 25/11/2015 Team Federale Politie  

- 1/12/2015 Conrad consulting (KBC) 

- 8/12/2015   Prof. G. Vanderstraten (UGent)  
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Bijlage D: Overzicht over de organisatie en de lidmaatschappen  
 
Interne organisatie 
 
Samenstelling 
De Algemene Vergadering van Sportimonium vzw vergaderde op 22 januari, 26 maart en 26 
november. 
Leden van de Algemene Vergadering: 
Katholieke Universiteit Leuven: Mart Buekers, Roland Renson, Rik Gosselink 
Universiteit Gent: Paul Van Cauwenberge 
Vrije Universiteit Brussel: Kristine De Martelaer 
Bloso: Peter Janssens, Philippe Paquay, Michel Van Espen 
BOIC: Thierry Zintz 
Provincie Vlaams-Brabant: Karine Jiroflée (vervangen door Jo De Clerq vanaf 2 juni), Ann 
Schevenels, Elke Zelderloo 
Centrum voor Sportcultuur: Malachy Vallely, Jaak Jespers, Guido Van Alsenoy 
Gemeente Zemst: Piet Van Grunderbeek 
Voor de toeristische sector: Jan Korthoudt (nationaal), Elst Lieven (regionaal), [Piet Van 
Grunderbeek (lokaal)] 
Onafhankelijke leden: Pascal Delheye, Myriam Dewael, Freddy Dupaix, Luk Peirlinck, Emiel 
Puttemans, Roger Van Meerbeek. 
 
De Raad van Bestuur van Sportimonium vzw vergaderde op 22 januari, 26 maart, 5 oktober en 26 
november. 
Leden van de Raad van Bestuur: 
Katholieke Universiteit Leuven: Roland Renson (voorzitter), Rik Gosselink 
Universiteit Gent: Paul Van Cauwenberge 
Vrije Universiteit Brussel: Kristine De Martelaer 
Bloso: Philippe Paquay (ondervoorzitter), Michel Van Espen 
Provincie Vlaams-Brabant: Ann Schevenels, Elke Zelderloo 
Toeristische sector: Jan Korthoudt (ondervoorzitter) 
Centrum voor Sportcultuur: Jaak Jespers (secretaris), Guido Van Alsenoy 
Gemeente Zemst: Piet Van Grunderbeek. 
 
In de schoot van de Raad van Bestuur werd de Werkgroep Organisatiestructuur opgericht. 
Leden: Jaak Jespers, Jan Korthoudt, Philippe Paquay, Roland Renson, Didier Rotsaert, Paul Van 
Cauwenberge.  
  
Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt waargenomen door de staf  
Leden: Erik De Vroede, Roland Renson, Didier Rotsaert, Chris Schwartz, Fred Teck, Karine 
Vanden Broeck. 
 
De werkgroep collectiebeheer staat in voor het behoud en beheer van de museumcollectie en het 
documentatiecentrum. 
Leden: Bregt Brosens, Nele Cleymans, Daniël Coosemans (vanaf mei) , Erik De Vroede, 
Fabienne Inghels en Marc Van Camp (tot mei). 
 
De werkgroep marketingwerking 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.  
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De Sportimonium Supporters is de vriendenkring die de werking van het Sportimonium mee 
ondersteunt. Het bestuur bestaat uit Willy Bollen, Hugo Symons (voorzitter 13 september), Mark 
Vanlombeek, Wilfried Verlinde (secretaris), Willy Verlinden en Roger Vanmeerbeek (voorzitter 13 
september). Diane Cops, Monique Van Rulo, Tom Vanleeuwe.  
 
Externe organisatie 
 

1. Binnenland 
 
Bestuursmandaten 
- Sociare: Federatie van Werkgevers van Sociaal-Cultureel Werk 
 Algemene Vergadering 
 Sectoraal werkgeversoverleg 
- ICOM-Vlaanderen 
 Algemene Vergadering 
- Centrum voor Sportcultuur 
 Algemene Vergadering 
- Toerisme Mechelen 
- Toerisme Zemst 
 Algemene Vergadering:  
- 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 
 

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 als NGO-raadgever geaccrediteerd bij Unesco – Immaterieel cultureel Erfgoed 
 
Sportimonium is (gebruikend) lid van: 
International Council of Museums (ICOM) 
International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES) 
Olympic Museums Network (OMN) 
 
DR, 25 maart 2016  


