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DAG:   dinsdag 10 oktober 2017 – 10u00 

PLAATS:  afdeling West, vergaderzaal 1 BC, Lieven Bauwensstraat te Brugge 

DOEL:  Beleidsplan: “hoe wordt het plan concreet gemaakt” 

AANWEZIG: Albert, Eddy, Luc, Patrick, Ronnie, Rudy, Walther 
 

 

BELEIDSPLAN 

 

Toelichting : het beleidsplan vormt de inhoudelijke rode draad van de werking van de 

federatie, én is tevens een begrotings- en financieel instrument.  

Het beleidsplan is de kapstok, ook voor de gesprekken met de aan de federatie toegewezen 

dossierbeheerder bij Sport.Vlaanderen.  

Dit bestuursoverleg dient om op bestuursniveau, af te spreken hoe en binnen welke ritmiek 

en met wie dit plan gerealiseerd zal worden.  

 

Er volgt ruim overleg; met aandacht voor de historieke benadering, de kansen die 

beleidsfocussen bieden, en de wijze van aanpak.  

 

Gemaakte afspraken: 

- het beleidsplan is een vast agendapunt op de RvB 

- de afgevaardigd bestuurder voorziet op elke RvB in een stavaza 

- geregeld en regelmatig overleg binnen het team (“vast personeel”) biedt 

professionele kansen om het beleidsplan te realiseren 

- de afgevaardigd bestuurder organiseert dit overleg, begeleidt de uitvoering en staat 

in voor voortgangscontrole. 

 

Tijdens het recent overleg te Sport.Vlaanderen, werden de de voorbije maanden 

geventileerde inzichten (o.a. m.b.t. leden, ook m.b.t. website) enkel bevestigd.  

 
WEBSITE 
 
De website is een belangrijk evaluatiecriterium voor Sport.Vlaanderen m.b.t. o.a. “goed 

bestuur”-elementen, de wijze waarop de federatie gestructureerd is, het aanbod.  

 

Cfr. notulen van de voorbije RvB’s : “Website: TO DO: project opstarten (wie?, 

draaiboek?)” 
 

Ruim overleg, waarbij de uitersten (volledig geïntegreerde website versus landing page) 

en nuances ervan, aan bod komen.  

 

Bekommernissen: 

- de diverse competities hebben eigen websites/communicatiekanalen en deze 

dienen behouden 

- identificatiegegevens (statuten, huishoudelijk reglement, ethisch charter, enz.),  

goed bestuur topics, uploadzone voor verslagen, enz. dienen gemeenschappelijk 

gepresenteerd  
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- het projectwerk van afdeling West (stages, bijscholingen, navormingen, 

danshappenings, danskriebels, externe sportkampen, beleidsfocus sportkampen 

sportkampen) en de samenwerking (inhoudelijk, administratief) met de clubs  

moeten aan bod kunnen komen 

- huisstijl dient zichtbaar gemaakt 

 

Afspraken:  

- externe partijen traceren die ervaring hebben met in elkaar schuiven van bestaande 

websites en daarbij onderliggende applicaties  

- projectgroep ‘website’ samenstellen. Voorstel is Tom Horemans, Davy, Patrick. 

Opdracht: opstellen wishlist, gesprek aangaan met externe partijen, stappenplan 

(analyse, budget, bijsturen analyse, uitvoeren) concretiseren.  

De afgevaardigd bestuurder neemt dit op. 

 

RvB 
 
Di 17/10 om 10u kan niet aangehouden worden.  

Nieuwe datum : woensdag 18/10 om 10u (afdeling Oost, Boomgaardstraat te Berchem).  


