
 

 
 

 

 
ONDERSTEUNING VOOR ALLE NIEUWE ACADEMIES 2022 
 

Bij aankoop van het Multi SkillZ ToolZ pakket (trainersmateriaal.be) ontvang je: 

• €200 korting via een kortingscode 

• gratis bonusmateriaal: 24 polsbandjes, 6 kleine omnisportballen,  

2 mondmaskers, 1 roll-up  (zolang de voorraad strekt) 

 

 

ONDERSTEUNING VOOR ALLE ACADEMIES 

 
Gratis uitleendienst voor event, startdag, promodag, kamp, … 

• Promomateriaal: Skilly-mascottepak, beachflags, roll-ups 

• Sportmateriaal: 10 ladders, 20 hoepels, 20 kleine kegels, 30 grote kegels, 15 stokken, 30 

tennisballen, 15 markeerlijnen en 10 markeerschijven 

 

Gratis deelname aan Multi SkillZ Teamdag 

 

 

 

 

 

 

SPORTA-ONDERSTEUNING 
MULTI SKILLZ ACADEMIES 2022 

https://www.trainersmateriaal.be/products/academie?_pos=8&_sid=9d455033a&_ss=r


 

EXTRA VOORDELEN NA AANSLUITING BIJ SPORTA TEAM 
 

 

Korting maandelijkse fee Voordelig aansluittarief  

• €19,99 ipv €39,99 voor Multi SkillZ licentie 
• uitgezonderd privé-organisatie, zelfstandige 

entiteit, school, gemeente 

• exclusief voor nieuwe academies 
 

• kind / coach: €5,00 pp/jaar 

• Kind + begeleider: €10,00 pp/jaar 

• Incl. verzekering tijdens clubactiviteiten 

• Extra verzekeringsopties aan voordeeltarief  
           (niet-leden op kampen, events, …) 

 
 

Extra ondersteuning sportmateriaal Subsidies Sport-i label 

• Terugbetaling tot  €200 bij aankoop van 
sportmateriaal voor Multi SkillZ activiteiten 

• 100 gratis ballonnen of 12 gratis strandballen 

• Een sporttas voor elke Multi SkillZ trainer die 
opgeleid werd via de e-learning 

  

Extra punten op ons jeugdsportfonds dat 
jeugdvriendelijke clubs beloont. 

  

25% korting op clubgrade  Voordelen clubvoordelengids, toegang 
Mijn Beheer, Clubsupport, …  

Via het persoonlijk begeleidingstraject van 
Clubgrade wordt jouw club naar een hoger 

niveau getild met de focus op intermenselijke 
thema’s. Het team van Clubgrade gaat samen 
met jou op zoek en kijkt waar de uitdagingen 

liggen. Ze komen steeds tot concrete 
oplossingen, op maat van je sportclub.  

Allerlei andere voordelen uit onze 
clubvoordelengids en extra ondersteuning voor 
Sporta-clubs (inspiratieplatform Clubsupport, 
clubadministratieprogramma Mijn Beheer, …) 

Ontdek meer > 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MEER INFO OVER ONZE MULTI SKILLZ ONDERSTEUNING 

WAAROM AANSLUITEN BIJ SPORTA? 

https://www.sportateam.be/clubondersteuning
https://www.sportateam.be/clubondersteuning
https://www.sportateam.be/clubondersteuning
https://www.sportateam.be/ondersteuning-multisport?%20%5b%5d=Voor%20Multisportaanbieders%20%E2%89%A412J&tags%5b%5d=Voor%20Multi%20SkillZ%20Aanbieders
https://youtu.be/sR2WeBfv02s
https://www.sportateam.be/ondersteuning-multisport?%20%5b%5d=Voor%20Multisportaanbieders%20%E2%89%A412J&tags%5b%5d=Voor%20Multi%20SkillZ%20Aanbieders
https://www.sportateam.be/waarom-aansluiten
https://youtu.be/sR2WeBfv02s
https://www.sportateam.be/waarom-aansluiten


 

 
 

 
 
HEB JE NOG VRAGEN? 
Laat het ons weten. Aarzel niet om contact op te nemen! 
 
 

Tel:  +32 (0) 3 361 53 43 

E-mail: multiskillZ@sporta.be 

Website: www.sportateam.be/multi-skillz  
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTEER ONS 

mailto:multiskillZ@sporta.be
http://www.sportateam.be/multi-skillz
https://sportateam.be/contact

