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1 Inleiding 
 
 
Beste Sportclub, 
 
Hartelijk welkom als nieuwe club in onze sportstad! 
 
De sportclubs zijn de pijlers voor de sportieve werking van onze stad. Jullie zijn bijzonder 
belangrijk. We streven ernaar dat nieuwe clubs zich zo snel mogelijk thuis voelen in onze sportstad 
en dat de bestaande clubs steeds voldoende weten waar naartoe. Deze sportwijzer is alvast een 
eerste aanzet. We hopen dat deze brochure een antwoord mag geven op de vele vragen. 
 
Je bent één van de vele clubs die zich dag in dag uit zullen inzetten voor de sportieve 
dienstverlening t.o.v. onze burgers. Samen met jou willen we werken aan de realisatie van onze 
visie. 
Die visie werd als volgt verwoord in het sportbeleidsplan: 
 

 
De stad wil Waregem en haar deelgemeenten laten uitgroeien tot een regio waar een goed 
sportklimaat heerst, tot een regio waar recreatie, bewegen en sporten een vanzelfsprekendheid en 
daardoor een belangrijk onderdeel is van het dagelijkse leven van haar inwoners.  
Dit vanuit de algemene overtuiging dat een regelmatige sportbeoefening de gezondheid verbetert 
en het sociale leven bevordert.  
 

 
Om dit te realiseren hebben we enthousiaste, dynamische clubs nodig! Clubs die waarden als 
klantvriendelijkheid, respect en kwaliteit hoog in het vaandel dragen. 
 
Laat ons samenwerken om dit mooie sportverhaal verder te schrijven en ervoor te zorgen dat het 
goed is om in Waregem te sporten 
 
 
 
 
 
 
Diensthoofd   Schepen van sport 
Katrijn Titeca    Chantal Coussement 
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2  Oprichten van een nieuwe club 

2.1 Sluit je sportclub aan bij een sportfederatie 
 

Contacteer de sportfederatie van jouw sporttak en informeer je over de voorwaarden van 
een aansluiting als sportclub. 
De federaties kunnen heel wat steun bieden aan nieuwe clubs en helpen hen bij o.a. 

 Verzekeren van clubleden 

 Organiseren van wedstrijden, competities of stages 

 Hulp bij ledenadministratie 

 Info- en adviesverstrekking 

 Ledenwervingsacties 
 
De lijst van erkende Vlaamse sportfederaties en de contactgegevens vind je op: 
www.sport.vlaanderen/sportfederaties  

2.2 Laat je sportclub erkennen door het stadsbestuur 
  

Een club kan op elk moment doorheen het jaar een aanvraag indienen om erkend te worden 
door het stadsbestuur. Een club kan erkend worden als: 

 Waregemse competitiesportvereniging 

 Waregemse recreatiesportvereniging 

 Organisatiecomité 
 
Een aanvraag tot erkenning bezorg je aan:  
Stadsbestuur Waregem|Gemeenteplein2 | 8790 Waregem. 
 
Uw kandidatuur wordt voorgelegd aan de raad van bestuur van de sportraad die een positief 
of negatief advies verleent aan het stadsbestuur. Het stadsbestuur neemt een eindbeslissing 
a.d.h.v. dit advies en communiceert dit naar de sportclub.  
 
Wens je na jouw erkenning in aanmerking te komen voor subsidies dan breng je de 
sportdienst hiervan op de hoogte zodat je jaarlijks tussen 1 en 15 juni een oproepingsbrief 
ontvangt voor het ophalen van de subsidie aanvraagdocumenten. 

Erkenning is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor subsidies. 
 
Erkenningsreglement sportvereniging vind je op: 
www.waregem.be/subsidies-en-toelagen-sport  

2.3 Sluit je als sportclub aan bij de stedelijke sportraad 
 

Door aan te sluiten bij de sportraad blijf je op de hoogte i.v.m. het reilen en zeilen 
 van de sport in Waregem. Je wordt er bovendien betrokken bij het wijzigen van 
 reglementen. Ook wat subsidies betreft ben je steeds als eerste op de hoogte van de 
 mogelijkheden. 

 
 Meer info: www.waregem.be/vrije-tijd/sport-1/sportraad-0  
 
 Heb je besloten om met je sportclub aan te sluiten bij de stedelijke sportraad, dan volstaat 
 het een mailtje te sturen naar simon@waregemsport.be 

   

https://www.sport.vlaanderen/sportfederaties
http://www.waregem.be/subsidies-en-toelagen-sport
http://www.waregem.be/vrije-tijd/sport-1/sportraad-0
mailto:simon@waregemsport.be
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3 Mogelijke ondersteuningsvormen 

3.1 Financiële ondersteuning 
 

De stad ondersteunt de erkende sportclubs jaarlijks in hun werking door het geven van 
subsidies. De stad beschikt over 5 verschillende subsidiereglementen. 
www.waregem.be/vrije-tijd/sport-1/sportaanbod/subsidies  

 
subsidiereglement competitieclub 
subsidiereglement recreatieclub 
subsidie voor sportmanifestatie erkend organisatiecomité 
subsidiereglement jubilerende verenigingen 
impulssubsidies 2014-2019 voor jeugdsportbegeleiders en jeugdsport coördinatoren 
 

Het terugbetalen van erkende opleidingen door trainers of sportclubbestuurders is 
mogelijk, maar moet door de club aangevraagd worden via de reguliere werkingssubsidies 
of de impulssubsidies. De terugbetaling gebeurt steeds naar de club. Terugbetaling naar 
een individu is niet mogelijk. 
 
 
 

 
Belangrijke weetjes: 

 Als referteperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 1 juni tot en met 30 mei.  

 De clubsecretaris van de erkende sportvereniging ontvangt jaarlijks tussen 1 en 15 juni 
een oproepingsbrief voor het ophalen van de subsidieaanvraag documenten.  

 Erkende verenigingen die voor 15 augustus, aansluitend op het werkingsjaar waarvoor  
de subsidie wordt aangevraagd, hun aanvraagdossier ingediend hebben op de 
gemeentelijke sportdienst komen in aanmerking voor verdere behandeling van het 
dossier.  

 
 
 
Het invullen van de subsidiefiches kan zowel schriftelijk als online. Om de documenten 
online te kunnen invullen via het programma subsidio moet men over een paswoord en login 
beschikken.  
Dit kan te allen tijde aangevraagd worden op de sportdienst: info@waregemsport.be 

 
 
 
 

  

 
Er zijn nog andere diensten, instellingen of organisaties die 
sportgerichte subsidies verlenen. vb. Dienst sport provinciebestuur 
West-Vlaanderen, koning Boudewijn stichting.  
Meer informatie: apps.west-vlaanderen.be/sport/subsidies  

 

http://www.waregem.be/vrije-tijd/sport-1/sportaanbod/subsidies
mailto:info@waregemsport.be
http://apps.west-vlaanderen.be/sport/subsidies
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3.2 Logistieke ondersteuning 

3.2.1 VZW Sportbeheer stelt sportinfrastructuur ter beschikking  
Onze stad beschikt over heel wat sportinfrastructuur die door de VZW Sportbeheer ter 
beschikking gesteld wordt van de vele sportclubs in onze stad.  
Zowel indoor als outdoor is er in Waregem heel wat voor handen. Een overzicht van de 
accommodaties vind je op: www.waregem.be/vrije-tijd/sport/sportinfrastructuur  

 
Je vindt daar eveneens wie je kan contacteren om deze infrastructuur te gebruiken.  
De vergoeding voor het gebruik van de infrastructuur wordt bepaald via het stedelijk 
tariefreglement. Dit tariefreglement kan je vinden via www.waregem.be/producten/huur-
overdekte-openlucht-sportaccommodaties  
 
Van onze gebruikers wordt steeds verwacht dat zij zich gedragen als een goede huisvader. 
Wat wel en niet kan in onze accommodaties staat duidelijk beschreven in het huishoudelijk 
reglement van deze accommodaties. Dit huishoudelijk reglement kan je vinden via: 
http://www.waregem.be/producten/huur-overdekte-openlucht-sportaccommodaties 
 

 Voor onze vaste gebruikers wordt jaarlijks ook een gebruiksovereenkomst opgemaakt.  

3.2.2 VZW sportbeheer stelt sportmateriaal ter beschikking 
Organiseer je een wijkkermis, een sportdag, een instuif of een familiefeestje… dan kan je 
bij de sportdienst terecht voor het ontlenen van het nodige spelmateriaal:  

 www.waregem.be/formulieren/ontlenen-sportmateriaal  

 www.waregem.be/formulieren/uitleendienst-volksspelen  

3.2.3 Uitleendienst Stad Waregem 
Waregemse verenigingen kunnen bij de dienst informatie audiovisueel materiaal ontlenen. 
Het materiaal dat ontleend wordt, mag enkel gebruikt worden door de vereniging zelf bij 
hun eigen activiteiten of evenementen. In de uitleen zitten twee projectors, twee 
draagbare audiosystemen inclusief draadloze en vaste microfoon en drie projectieschermen. 
Uitleen is enkel voor Waregemse verenigingen die deel uitmaken van de erkende stedelijke 
adviesorganen. Meer informatie via www.waregem.be/producten/uitleen-audio-visueel-
materiaal-aan-verenigingen  

3.2.4 Uitleendienst provincie West-Vlaanderen  
Meer informatie over de provinciale uitleendienst is te vinden via  
www.west-vlaanderen.be/genieten/cultuur/ontlenen/uitleendienst   

3.2.5 Uitleendienst sportmateriaal Sport Vlaanderen West-Vlaanderen. 
Sportmateriaal kan aangevraagd worden bij Sport Vlaanderen West-Vlaanderen. Meer info is 
te vinden via: https://www.sport.vlaanderen/paginas/onze-uitleendiensten/ 

3.2.6 VZW Sportbeheer stelt vergaderzalen ter beschikking 
In verschillende sportaccommodaties die in beheer van de VZW Sportbeheer zijn, is de huur 
van vergaderzalen door sportclubs of sportorganisaties mogelijk. Deze vergaderzalen 
bevinden zich in de Treffer, het jeugdcentrum en in de sporthal in Desselgem. In 
sportcentrum de Treffer is bovendien ook een heus leslokaal aanwezig. Voor het gebruik van 
deze vergaderzalen dient men contact op te nemen met yves.dooms@waregemsport.be  

3.2.7 Sport Vlaanderen Waregem stelt vergaderzaal of leslokaal ter beschikking. 
 Meer info: www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-waregem  

3.2.8 Overnachting voor sporters en hun entourage 
Tijdens stages en tornooien kan het aangewezen zijn om je sporters en hun entourage te 
laten overnachten in de buurt van de sportaccommodatie. Het centrum Sport Vlaanderen 
Waregem stelt kamers ter beschikking tegen zeer schappelijke prijzen. Meer info hierover: 
www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-waregem  
 

http://www.waregem.be/vrije-tijd/sport/sportinfrastructuur
http://www.waregem.be/producten/huur-overdekte-openlucht-sportaccommodaties
http://www.waregem.be/producten/huur-overdekte-openlucht-sportaccommodaties
http://www.waregem.be/producten/huur-overdekte-openlucht-sportaccommodaties
http://www.waregem.be/formulieren/ontlenen-sportmateriaal
http://www.waregem.be/formulieren/uitleendienst-volksspelen
http://www.waregem.be/producten/uitleen-audio-visueel-materiaal-aan-verenigingen
http://www.waregem.be/producten/uitleen-audio-visueel-materiaal-aan-verenigingen
http://www.west-vlaanderen.be/genieten/cultuur/ontlenen/uitleendienst
https://www.sport.vlaanderen/paginas/onze-uitleendiensten/
mailto:yves.dooms@waregemsport.be
http://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-waregem
http://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-waregem
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3.2.9 Organiseren van grootschalige activiteiten 
Vul voor het organiseren van grootschalige activiteiten steeds een activiteitenfiche in 
De administratie voor festiviteiten is een stuk eenvoudiger geworden voor iedereen die een 
evenement wil organiseren. Voortaan moet je maar één document ingevuld terugbezorgen 
aan de stad. De fiche dient volledig ingevuld te worden en is te vinden op: 
www.waregem.be/formulieren/activiteitenfiche-0   

3.2.10 Verzekering 
Sportclubs kunnen voor de verzekering van de reguliere werking het best terecht bij de 
sportfederatie waar je aangesloten bent of bij een particuliere verzekeraar.  
Socio-culturele verenigingen, jeugdverenigingen en organisatiecomités die een 
sportevenement willen organiseren, kunnen bij Sport Vlaanderen een gratis sportverzekering 
aanvragen. Dergelijk formulier kan bekomen worden bij de sportdienst: 
simon@waregemsport.be 

3.3 Promotionele ondersteuning 
 

De sportdienst en sportraad trachten hun clubs zoveel als mogelijk te helpen bij de 
ledenwerving en het bekendmaken van hun activiteiten.  
Daartoe worden verschillende media aangewend: 

 De evenementenkalender  
Door het invoeren van jouw activiteit in de Uitdatabank komt deze automatisch in 
heel wat kalenders terecht. Zo wordt uw activiteit bekend gemaakt via de 
Uitkalender, maar ook via de stedelijke website en het gouden blad. 

 www.uitdatabank.be/2/Home/IndexTemp   
 

 Stedelijke afficheborden of publiciteit op de openbare weg 
De stad beschikt over vijftien officiële aanplakborden binnen de stadsgrenzen. 
Tegen betaling kan je jouw affiches laten ophangen. Je brengt hiervoor minstens 
een maand vooraf 15 affiches binnen in de stadswinkel. Deze worden dan door de 
technische dienst twee weken voor de activiteit opgehangen. 
Alle informatie www.waregem.be/producten/affiches-aanplakken  

 

 Publiciteitsborden op de openbare weg.  
Daarnaast wil je misschien ook publiciteitsborden plaatsen op eigen dragers langs de 
openbare weg. Hiervoor vraag je schriftelijke toestemming bij het College van 
Burgemeester en schepenen. Deze aanvraag gebeurd best via de activiteitenfiche. 
Voor borden langs gewestwegen heb je bijkomende toelating nodig van de 
Administratie Wegen en Verkeer in Kortrijk. Per evenement krijg je maximaal 
toelating voor 20 borden. Alle informatie: 
www.waregem.be/producten/aankondiging-van-evenementen-langs-de-openbare-
weg  

 

 De maandelijkse persconferentie op de stad 
Elke tweede dinsdag van de maand (behalve augustus) is er om 18.00u. in de Briek 
Schottezaal van het stadhuis een maandelijkse persconferentie met het 
schepencollege. Wil je een evenement, activiteit of gebeurtenis in Waregem onder 
de aandacht van de pers brengen, dan kan je dit hier komen voorstellen. Een 
simpele, maar vooral tijdige, aanvraag via info@waregem.be volstaat. 

 

 De promoborden inkom sportcentrum de Treffer 
Geef affiches of flyers van jouw evenement of clubwerking af aan de sportdienst en 
wij zorgen ervoor dat deze verspreid worden in het sportcentrum de Treffer, 
sportcentrum Desselgem en Beveren-Leie. Zelf aanplakken is niet toegelaten. 

 

 Persberichten versturen 
Via www.waregem.be/persberichten  raak je heel makkelijk tot bij de lokale pers. 
Je kan er onmiddellijk zelf de pers en fotografen mailen of de meest recente lijst 

http://www.waregem.be/formulieren/activiteitenfiche-0
mailto:simon@waregemsport.be
http://www.uitdatabank.be/2/Home/IndexTemp
http://www.waregem.be/producten/affiches-aanplakken
http://www.waregem.be/producten/aankondiging-van-evenementen-langs-de-openbare-weg
http://www.waregem.be/producten/aankondiging-van-evenementen-langs-de-openbare-weg
mailto:info@waregem.be
http://www.waregem.be/persberichten
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met contactgegevens downloaden. Uit ervaring weten we dat de pers hier graag 
berichten uit oppikt. 
 

 De sportwegwijs en de stedelijke website 
Jouw informatie kan worden opgenomen in de sportwegwijs en/ of op de stedelijke 
website. Dit kan door een eenvoudig mailtje te sturen naar 
simon@waregemsport.be. 
 

 Maand van de sportclub  
De sportdienst neemt jaarlijks deel aan de Sport Vlaanderen actie “Maand van de 
Sportclub”. Deze activiteit leent zich uitstekend om uw club en haar werking 
bekend te maken bij het grote publiek. Interesse om deel te nemen: 
simon@waregemsport.be  

 

 Samenwerkingsverbanden 
Ook het gezamenlijk organiseren van activiteiten met de sportdienst is mogelijk. Zo 
zijn er heel wat clubs waarmee jaarlijks een samenwerkingsverband aangegaan 
wordt voor het organiseren van sportkampen of naschoolse sportactiviteiten. 
Interesse? simon@waregemsport.be  

3.4 Administratieve ondersteuning 
 
De sportdienst en sportraad trachten hun clubs ook op administratief vlak bij te staan waar nodig.  
 

 Zoektocht naar lesgevers/ trainers 
Via Sportwerk Vlaanderen is het mogelijk om lesgevers te vinden voor uw club. 
Sportwerk Vlaanderen is een interprovinciale vzw die sportlesgevers tewerkstelt in 
allerhande organisaties. Sportwerk Vlaanderen heeft een knowhow op het gebied 
van tewerkstelling in de sportsector. Via een eenvoudige aanvraag is het mogelijk 
om een geschikte lesgever te vinden of in te schakelen. Meer informatie  
sportwerk.be  

 

 Informatie betreffende opleidingsmogelijkheden 
De sportdienst organiseert halfjaarlijkse i.s.m. de sportraad een infosessie die in het 
teken staat van de clubwerking. Zowel bestuurlijke thema’s als sporttechnische, 
pedagogische of actuele thema’s komen aan bod. Ook als er zich bijkomende kansen 
voordoen kan de sportdienst een infosessie organiseren.  

 

 Volgen van externe erkende vormingen 
Voor het volgen van een externe erkende vorming kan je als club ook subsidies 
aanvragen. Zie subsidiereglement werkingssubsidies en impulssubsidies: 
http://www.waregem.be/vrije-tijd/sport-1/sportaanbod/subsidies.  
Terugvorderen van vormingsgeld kan enkel via de club gebeuren, niet door een 
individu. 

Erkende opleidingen zijn opleidingen die georganiseerd worden door de 
federaties, de Vlaamse trainersschool (VTS) of door een Sport Vlaanderen erkend 
opleidingsinstituut. 

 

 Hulp bij de organisatie van eigen opleidingen 
Als jouw club een erkende vorming organiseert die bijdraagt tot de verhoging van de 
kwaliteit van de trainers of de medewerkers van de sportclub en die openstaat voor 
derden, kan de sportdienst de organiserende club ondersteunen door accommodatie 
in beheer van de VZW Sportbeheer ter beschikking te stellen indien de 
accommodatie nog vrij is.  

 
 
 

mailto:simon@waregemsport.be
mailto:simon@waregemsport.be
mailto:simon@waregemsport.be
http://www.vlabus.be/
http://www.waregem.be/vrije-tijd/sport-1/sportaanbod/subsidies
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 Advies i.v.m. het beleid van club/ advies i.v.m. sportwetgeving 
De stedelijke sportdienst beschikt over heel wat informatie over beleidsmatig 
werken en de opmaak van beleidsplannen. Bovendien heeft deze dienst nauwe 
contacten met heel wat instanties die bezig zijn met sportbeleid in het algemeen. 
Hebt U vragen over bepaalde zaken dan kan de sportdienst u zeker helpen of op zijn 
minst doorverwijzen naar de juiste instantie of organisatie.  

 
Veel informatie is ook steeds te vinden via Dynamo Project. 
Dynamo Project werkt aan een structurele ondersteuning voor sportclubs op 
bestuurlijk- en managementvlak. Deze diensten zijn gratis voor sportclubs die 
aangesloten zijn bij een federatie die op haar beurt is aangesloten bij de Vlaamse 
sportfederatie (VSF). De medewerkers van Dynamo Project zijn actief op 4 
domeinen: documentatiecentrum, vormingen voor clubbestuurders, helpdesk voor 
clubbestuurders en individuele begeleiding van sportclubs.  
Meer informatie www.dynamoproject.be   

 

3.5 Hulde sportverdienstelijken 
 
Waregemse sportclubs kunnen jaarlijks hun kampioenen opgeven bij de sportdienst en/ of de 
sportraad voor de hulde verdienstelijken. Deze kampioenen worden tijdens de hulde in de kijker 
gezet voor hun prestaties.  
 
De leden van de club krijgen een eervolle vermelding uitgereikt of kunnen in aanmerking komen 
voor een titel binnen volgende categorieën:  

 sportfiguur personen met een handicap 

 sportfiguur recreatie 

 sportjongerenploeg competitie 

 sportjongere competitie 

 sportploeg competitie 

 sportfiguur competitie 
 
Daarnaast is er elk jaar ook de uitreiking van:  

 Dries Seghersprijs  

 Laureaat sportverdienste  
 
De Dries Seghersprijs wordt toegekend aan een nog actief clublid die binnen zijn (haar) vereniging 
als een voorbeeld van fairplay en clubliefde kan aanzien worden. De Laureaat van sportverdiensten 
wordt toegekend aan een persoon met langdurige verdienste in het geheel van het Waregemse 
sportgebeuren. Deze hoeft niet noodzakelijk een nog actieve sporter te zijn. 

  

http://www.dynamoproject.be/
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4 Nuttige info 

4.1 Wie of wat is de sportraad 
De stedelijke sportraad is het adviesorgaan waarin alle verenigingen, groeperingen of 
organisaties die in de stad actief zijn in het sportgebeuren, vertegenwoordigd (kunnen) zijn. 
De sportraad bevordert het overleg tussen de verenigingen, behartigt de sportbelangen en 
geeft advies in verband met het stedelijk sportbeleid. Belangrijke activiteiten zijn onder 
andere; De belangrijkste taken van de sportraad: 
 

 formuleren van adviezen 

 verdelen van de stedelijke subsidies naar de sportclubs 

 verkiezingen verdienstelijke sportlui 

 organisatie sporthulde 

 organisatie sportquiz 

 sportpromotie 

 opleidingen 

 informatie naar sportclubs 
http://www.waregem.be/vrije-tijd/sport-1/sportraad/raad-van-bestuur-sportraad  

4.2 Wie of wat is de VZW Sportbeheer Waregem 
Het beheer van het sportcentrum werd door de inrichtende overheid bij overeenkomst aan 
VZW Sportbeheer toevertrouwd. In elk van de statutaire organen bestaat deze voor de helft 
uit leden afgevaardigd door de inrichtende overheid, volgens het evenredig stelsel, en voor 
de andere helft uit leden afgevaardigd van de door de stad erkende sportraad. De raad van 
bestuur is de adviesraad voor het beheer en de exploitatie van de stedelijke infrastructuur. 
Deze is gelijktijdig het controle en coördinatieorgaan voor sportbeleid.  
 
Voorzitter Mevr. Chantal Coussement ǀ 056 62 12 07 | chantal.coussement@waregem.be  

  
Secretaris Mevr. Katrijn Titeca ǀ 056 60 07 44 | katrijn@waregemsport.be   

4.3 Wie of wat is de sportdienst 
De sportdienst is het uitvoerend orgaan van de VZW Sportbeheer en bestaat uit diverse 
medewerkers waaronder administratief personeel, redders, poetspersoneel, arbeiders 
groendienst, techniekers en lesgevers. 
Deze staan steeds tot uw dienst. 
 
 
     ADRES 

Meersstraat 5 
8790 Waregem 
056 60 07 44 

info@waregemsport.be  
www.waregem.be/sport  

 
OPENINGSUREN 

Van maandag tot vrijdag: 
8.30u.-12.00u. en 13.30u.-17.00u. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.waregem.be/vrije-tijd/sport-1/sportraad/raad-van-bestuur-sportraad
mailto:chantal.coussement@waregem.be
mailto:katrijn@waregemsport.be
mailto:info@waregemsport.be
http://www.waregem.be/sport
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Diensthoofd 

Katrijn Titeca 
katrijn@waregemsport.be  

 
 
Sportpromotie 

Simon Depraetere 
simon@waregemsport.be 

 
Maxim Himpe 
maxim@waregemsport.be 

 
Hilda Delcour 
hilda@waregemsport.be 

 
 
Beheer zwembad 

Merel Alloo 
merel@waregemsport.be  

 
 
Beheer openluchtaccommodatie 

Nick Noreilde 
nick.noreilde@waregemsport.be  

 
 
Beheer overdekte accommodatie 

Yves Dooms 
yves.dooms@waregemsport.be  

 
 
Administratief medewerker- verantwoordelijke subsidies 

Erika Christiaens 
erika@waregemsport.be  

 
 
 

 
 
 
 
Als er vragen zijn, twijfel niet! 
Bij VZW Sportbeheer staan de deuren altijd open! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:katrijn@waregemsport.be
mailto:simon@waregemsport.be
mailto:maxim@waregemsport.be
mailto:hilda@waregemsport.be
mailto:merel@waregemsport.be
mailto:nick.noreilde@waregemsport.be
mailto:yves.dooms@waregemsport.be
mailto:erika@waregemsport.be
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4.4 Nuttige adressen 
 

STADSBESTUUR WAREGEM 
Gemeenteplein 2 
8790 Waregem 
secretariaat@waregem.be  
www.waregem.be  
 

SPORTDIENST WAREGEM 
Meersstraat 5 
8790 Waregem 
056 60 07 44  
info@waregemsport.be  
www.waregem.be/sport  
 

SPORT VLAANDEREN 
Arenbergstraat 5 
1000 Brussel 
info@sport.vlaanderen  
02 209 46 03 
https://www.sport.vlaanderen  

VDAB (en werkwinkel) 
Noorderlaan 66 
8790 Waregem 
056 62 28 20 
www.vdab.be  
 

SPORT VLAANDEREN WAREGEM 
Veldloopstraat 11 
8790 Waregem 
waregem@sport.vlaanderen  
056 60 14 44 
 

PARANTEE VZW 
Zuiderlaan 13 
9000 Gent 
09 243 11 70 
info@parantee.be 

www.parantee.be 
 

PROVINCIALE SPORTDIENST West-Vlaanderen 
Doornstraat 114 
8200 Sint-Andries 
frank.bulcaen@west-vlaanderen.be  
050 40 76 88 
 

VLAAMSE SPORTFEDERATIE (VSF) 
Zuiderlaan 13 
9000 Gent 
09 243 12 90 
info@vlaamsesportfederatie.be  
www.vlaamsesportfederatie.be  
 

DYNAMO PROJECT 
Zuiderlaan 13 
9000 Gent 
09 243 12 94 
info@dynamoproject.be  
www.dynamoproject.be  
 

VLAAMSE TRAINERSSCHOOL VLAANDEREN (VTS) 
VTS-SECRETARIAAT 
Arenbergstraat 5 
1000 Brussel 
vts@sport.vlaanderen  
+32 2 209 47 21 

VLABUS WEST-VLAANDEREN 
Doornstraat 114 
8200 Brugge 
050 40 76 82 
vlabus@west-vlaanderen.be  
 

SABAM 
Aarlenstraat 75-77 
1040 Brussel 
02 286 82 11 
contact@sabam.be  
www.sabam.be  
 

BILLIJKE VERGOEDING 
www.bvergoed.be  
www.ikgebruikmuziek.be  
info@bvergoed.be  
 
 

RODE KRUIS- AFDELING WAREGEM-ANZEGEM 
Zuiderlaan 19A 
8790 Waregem 
www.rodekruis.be/afdeling/waregem-
anzegem/contact  

VLAAMSE KRUIS- AFDELING WAREGEM 
http://hetvlaamsekruis.eu/waregem  
  

 

 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@waregem.be
http://www.waregem.be/
mailto:info@waregemsport.be
http://www.waregem.be/sport
mailto:info@sport.vlaanderen
https://www.sport.vlaanderen/
http://www.vdab.be/
mailto:waregem@sport.vlaanderen
mailto:info@parantee.be
http://www.parantee.be/
mailto:frank.bulcaen@west-vlaanderen.be
mailto:info@vlaamsesportfederatie.be
http://www.vlaamsesportfederatie.be/
mailto:info@dynamoproject.be
http://www.dynamoproject.be/
mailto:vts@sport.vlaanderen
mailto:vlabus@west-vlaanderen.be
mailto:contact@sabam.be
http://www.sabam.be/
http://www.bvergoed.be/
http://www.ikgebruikmuziek.be/
mailto:info@bvergoed.be
http://www.rodekruis.be/afdeling/waregem-anzegem/contact
http://www.rodekruis.be/afdeling/waregem-anzegem/contact
http://hetvlaamsekruis.eu/waregem

