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Zitting 2008-2009
13 oktober 2008

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE
– van de heren Johan Sauwens, Hans Schoofs, Bart Caron en Kris Van Dijck –
tot besluit van de op 9 oktober 2008
door de heren Johan Deckmyn, Johan Sauwens en Hans Schoofs
in commissie gehouden interpellaties tot de heer Bert Anciaux,
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
respectievelijk over een evaluatie van het topsportbeleid
naar aanleiding van de Olympische Spelen 2008 in Peking,
over de stand van zaken van het topsportactieplan 2016
naar aanleiding van de Olympische Spelen 2008 in Peking
en over de resultaten van het topsportbeleid
en de evaluatie van de Olympische Spelen 2008 in Peking
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Het Vlaams Parlement,
– gehoord de interpellaties van de heren Johan
Deckmyn, Johan Sauwens en Hans Schoofs;
– gehoord het antwoord van minister Bert
Anciaux;

ties van de topsportatleten die een contract
hebben met de Vlaamse overheid, en een
betere persoonlijke begeleiding en ondersteuning van de topsportatleten door de
aanwerving van meer topsporttrainers en
deskundige specialisten.

– gelet op het belang van een coherent en efficiënt topsportbeleid voor het sportbeleid van de
Vlaamse Gemeenschap;

Johan SAUWENS

– vraagt de Vlaamse Regering:

Kris VAN DIJCK

1° aan de stuurgroep Topsport de opdracht te
geven om voor het einde van 2008 een grondige en objectieve evaluatie uit te voeren van
het topsportactieplan 2016 en een actieplan
Topsport 2009-2012 op te stellen waarin duidelijke keuzes voor een krachtig Vlaams topsportbeleid worden gemaakt;
2° de nodige maatregelen te nemen zodat het
BOIC (Belgisch en Olympisch Interfederaal
Comité) als confederale instelling kan worden
erkend door de Vlaamse Gemeenschap;
3° in het actieplan Topsport 2009-2012 onder
meer aandacht te besteden aan:
a) via de taskforce Topsport, een betere coördinatie van alle reeds bestaande structuren
en het verkrijgen van financiële en infrastructurele middelen met het oog op een
efficiëntere en resultaatgerichte samenwerking;
b) een versterking van de talentdetectie bij
kinderen en jongeren, een gecoördineerde
aansturing van de topsportscholen, een
sterkere relatie tussen verloning en presta-

Hans SCHOOFS
Bart CARON
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