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Samenwerken is de toekomst, ook in sportmiddens leeft die overtuiging 
meer en meer. Veel sportclubs ontbreekt het aan medewerkers of (ge-
kwalificeerde) trainers, of ze kampen met locatie- of financiële proble-

men. Het verlies van lokale sportclubs is telkens ook een verlies voor het so-
ciale gemeenschapsleven, de uitlaatklep voor jong en oud, van sportieveling 
tot trouwe supporter. In een poging om het tij te keren lanceerde de Vlaamse 
overheid het project ‘Sportwijk X’, een samenwerkingsverband tussen sport-
clubs uit verschillende sporttakken. In Aalst sprongen drie clubs meteen op de 
kar: Atletiekvereniging ‘ALVA’, de ‘Koninklijke Turnkring’ en ‘PIT STOP Sport 
Academy’. Samen zijn ze ‘Sportwijk Schotte’.

‘De Portier’, het fraai gerenoveerde por-
tiersgebouw van de voormalige leerlooierij, 
vormt het kloppend hart van Sportwijk 
Schotte. Het gebouw is eigendom van ALVA 
en sinds kort is het ook de werkplek van Ke-
vin De Smedt, coördinator van het ambitieu-
ze project. Hij staat ons te woord samen met 
Geert Verdoodt (voorzitter ALVA), Tine Uvin 
(voorzitter Koninklijke Turnclub) en Dana 
Boonen (oprichtster PIT STOP). 

Kevin: “Het Aalsterse ‘Sportwijk Schotte’ 
is één van de drie proefprojecten die in 
Vlaanderen werden opgestart, naast die van 
Antwerpen en Mechelen. Ik ben de verbin-
dingspersoon tussen de Aalsterse clubs en 
ik onderhoud contacten met de andere twee 
sportwijken. We kijken bij mekaar eens over 
het muurtje, want elk heeft een andere aan-
pak. We delen kennis en ervaringen. In het 
buitenland bestaat dit soort samenwerkin-
gen al veel langer en ze bewezen hun nut. De 
Vlaamse overheid, Stad Aalst én de drie clubs 
dragen financieel bij. De bedoeling is dat 
onze organisatie na 5 jaar zelfbedruipend is.”

Hoe vonden jullie clubs mekaar? 
Geert: “We leerden mekaar kennen dankzij 
onze centrale site: sportcomplex Schotte. 
Toen de overheid het project lanceerde, 
namen we alle drie meteen contact op met 

Sportwijk Schotte  
uit de startblokken

de Sportdienst van de stad. Niet zozeer uit 
noodzaak, maar vooral uit goesting! We 
zaten meteen op hetzelfde spoor. Je weet ge-
woon dat samenwerking tussen verschillen-
de clubs, ook uit verschillende sporttakken, 
op termijn nodig zal zijn. Samen willen we de 
sportverenigingsstructuur van de toekomst 
op de kaart zetten.”
Dana: “Wat we ook gemeen hebben is dat 
we zeer vooruitdenkend zijn. Dankzij dit 
project zul je makkelijker van verschillende 
sporten kunnen proeven. Dat is belangrijk. 
Ik maak graag de vergelijking met school: 
daar krijg je ook meerdere vakken binnen 
dezelfde omgeving.”

“We zetten 100% in  
op professionaliteit”
|  Kevin

Tine: “De drie clubs blijven autonoom en 
onder eigen vlag bestaan, maar administra-
tief wordt het wel makkelijker om over te 
schakelen. Met Sportwijk Schotte voeren we 
immers een gemeenschappelijk beleid met 
Kevin als overkoepelend aanspreekpunt. 
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We kunnen kinderen ook een breder pakket 
aanbieden zonder dat ze van club moeten 
veranderen. Dat biedt nieuwe mogelijkheden. 
Een concreet voorbeeld: worden sommige 
sporten door de coronamaatregels stopgezet, 
dan kunnen andere clubs misschien wel een 
aanbod creëren voor die sporters.”

Waarvoor staat Sportwijk Schotte?
Kevin: “Sportwijk Schotte staat voor drie 
kernwaarden: Samen, Sociaal en Sporten. 
Verenigingen kunnen mekaar versterken door 
samen te werken en dat kan ruimer gaan dan 
alleen op het vlak van sport. Personen met een 
beperking, leerlingen of studenten, bedrijven, 
zorginstellingen, sportclubs, overheden… 
iedereen is welkom. We mikken op een goede 
kruisbestuiving, zo krijgen de clubs een hogere 
sociaal-maatschappelijke waarde.”
Tine: “Sportwijk Schotte moet uitgroeien tot 
een centrale ontmoetingsplek voor iedereen 

met én zonder sporthart. Zo kunnen we op 
termijn even goed projecten opzetten samen 
met scholen en inspelen op de nood aan 
naschoolse opvang via een sportaanbod. Ook 
de verdere uitbouw op gebied van g-sport zit 
in de pijplijn.”
Dana: “Alle geëngageerde verenigingen die er 
een meerwaarde in zien om hun werking  
te versterken, zijn welkom. We willen laag-
drempelig werken en open staan voor aller-
hande projectvoorstellen. Sport, gezondheid 
en beweging zijn de verbindende factoren.”
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Kevin De Smedt (voorgrond): "We verwachten engagement  
van iedereen die wil aansluiten bij Sportwijk Schotte."

Op welk vlak kunnen jullie elkaar helpen? 
Dana: “Door samen te streven naar ‘uitmun-
tendheid’. De clubs van de Sportwijk evalueren 
elkaars werking en zoeken uit hoe ze het beste 
uit zichzelf kunnen halen. We schrijven een 
gemeenschappelijk beleid rond de opleiding 
en ondersteuning van professionele trainers en 
trachten het sportaanbod te verbreden en te 
verbeteren. We zetten 100% in op professionaliteit.” 
Kevin: “Dat engagement verwachten we ook 
van iedereen die wil aansluiten bij Sportwijk 
Schotte, of het nu om een langdurig engage-
ment gaat, of enkel voor de duur van een 
project. We zijn niet zomaar een consultancybu-
reau of dokterspraktijk. Heel concreet voor-
beeld: een club heeft hulp nodig in de aanpak 
van zijn ledenbeheer. Dan kunnen we samen 
bekijken hoe dat ledenbeheer in mekaar zit, 
waar de grenzen zitten, hoe je makkelijker kunt 
werken, enz. Soms komen er dingen naar boven 
waar je binnen je eigen club niet aan denkt. Zo 
gaan we op een aantal vragen kunnen inspelen, 
maar dan moeten de verenigingen er wel zelf 

mee aan de slag. Het engagement moet van 
beide kanten komen.”
Geert: “Uiteindelijk moet elke club vruchten 
plukken van de samenwerking. Onze werkingen 
raken verweven, waardoor de leden van de 
verschillende verenigingen automatisch onder-
ling affectie beginnen te krijgen. De clubs gaan 
mekaar versterken én tegelijk iets betekenen 
voor de gemeenschap.”

'De Portier', het clublokaal van atletiekclub Alva,  
is ook het kloppend hart van Sportwijk Schotte. 

Interesse?
Voor meer info over Sportwijk Schotte  
kun je terecht op www.sportwijkschotte.be,  
mail naar info@sportwijkschotte.be  
of tel. 0492 17 37 78 (Kevin).
De drie clubs
PIT STOP Sport Academy: www.sport-pitstop.be
Koninklijke Turnkring: www.turnkringaalst.be 
ALVA: www.atletieklandvanaalst.be 

“Sportwijk Schotte 
moet uitgroeien tot een 
centrale ontmoetings-
plek voor iedereen met 
én zonder sporthart.”
|  Tine


