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Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: De organisatie van sportkampen en jeugdactiviteiten tijdens de paasvakantie 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

De paasvakantie staat voor de deur. Het belooft een vakantie te worden zonder beperkingen en 

hopelijk zonder zorgen en veel zon. De voorbije twee jaren was het immers geen sinecure om 

dergelijke activiteiten en kampen te organiseren – en dat is een understatement. 

 

Op de websites van Aximax, de gemeenschapscentra en de VGC-Sportdienst zie ik tal van 

activiteiten en dat stemt me gelukkig. Maar bij het sportaanbod merk ik dat de VGC-Sportdienst 

opnieuw zo’n 18 sportkampen organiseert. Dat staat nog steeds in schril contrast met het aanbod 

dat voorzien was voor de paasvakantie in 2020, die om evidente redenen niet kon doorgaan. 

Toen was er immers sprake van meer dan 80 kampen. 

 

Daarnaast stel ik vast dat opnieuw slechts een gemeente een evenement organiseert met steun 

van de VGC. Die laatste verleent nochtans subsidies aan gemeenten die een jeugd- of sportkamp 

willen organiseren. Het is toch ontstellend elk jaar te moeten vaststellen dat de gemeenten geen 

gebruikmaken van die subsidies. Ik roep het collegelid nogmaals op om alle Nederlandstalige 

schepenen attent te maken op het aanbod, zodat elke gemeente minstens een Nederlandstalig 

sportkamp kan organiseren.  

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

 Hoe verliepen de inschrijvingen? Wat is de totale capaciteit van het sportieve aanbod 

voor de paasvakantie? Hoeveel plaatsen zijn er te kort?  

 Hoeveel sportclubs en/of -federaties organiseren sportkampen?  

 Ondervinden organisatoren van sportkampen en jeugdactiviteiten mogelijks 

moeilijkheden om voldoende animatoren, (sport)begeleiders en monitoren aan te 

werven? Zijn er op dat vlak bezorgdheden? 

 Zijn er nog andere gemeenten – buiten Ganshoren – die ook sportkampen organiseren 

en daarvoor gesubsidieerd worden door de VGC? Welke stappen heeft het collegelid 

sindsdien genomen om meer gemeenten te overtuigen een sportkamp te organiseren? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 

 

 

 

 

 

 


