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LUIK I 
Voorwoord 
 
 
Het beleidsplan gaat verder dan de vier komende jaren de acties voor de federatie te plannen, 
zoals zij gesteld zijn of gerangschikt zijn onder de desbetreffende doelstellingen. 
 
Welke gedachtegang schuilt daarachter? 
 
Vele, zo niet alle, subsidiereglementen zetten de competitiesport en de recreatiesport in 
dezelfde hoek.  Voor de recreatiesport spreekt men dan over de beoefening van de sport in 
competitieve recreatieve vorm of in recreatieve competitieve vorm.  Dat is vlees noch vis. 
 
De pure recreatiesport – zo menen wij – heeft niet enkel als einddoel ‘het winnen’.  De 
recreatiesport is ook socialiseren.  Hiermee bedoelen wij: uw sport op een ontspannen, 
gezonde wijze in een gevoelsmatige, aangename sfeer te kunnen beoefenen. Wat dit precies 
betekent en wat de inhoud daarvan is, verneemt u door het lezen van ons beleidsplan. 
 
Dit beleidsplan gaat verder dan 2020 want de nieuwe visie op recreatiesport kent nog geen 
uitvoering, is nog onbekend en moet eerst uitgelegd worden, dan gesensibiliseerd worden bij 
de bestuursleden, scheidsrechters, supporters en sportbeoefenaars om tenslotte op de 
sportvloer of het sportterrein te zien beoefenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 
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1.1 Structuur van de sportfederatie KAVVV & FEDES 
1.1.1 Organigram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Algemene Statutaire Vergadering 
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Dagelijks bestuur 

 

Aangesloten Clubs 

Afdelingswerking  

Sportclubspecifiek 

- Atletiek    - Quiz   - Minivoetbal Antwerpen 

- Badminton   - Snooker  - Minivoetbal Druivenstreek 

- Basketbal   - Tai Chi  - Voetbal Antwerpen 

- Biljart     - Tafeltennis  - Voetbal Brabant/Oost-Vlaanderen 

- Dans    - Tennis   - Voetbal Kempen 

- Omnisport   - Volleybal   

- Petanque Antwerpen  - Wielertoerisme   

- Petanque Brabant     

 

Sportgeneriek 

- Bewegingsschool voor de allerjongsten  

- Dans: initiaties, stages, workshops, navorming, … 

- Samenwerking met pedagogische organisaties: hogescholen, SVS  

- Sportondersteuning van diverse organisaties, zoals bedrijven, gemeenten, sportfederaties (VJF, VKF, 

RedFed), scholen en schoolgemeenschappen 

Aangesloten leden 

Secretariaat 

 

 

 

 

 

Medisch Verantwoord 

Sporten 

Onderzoeks-, beroeps-, controle- en scheidsrechtercomité  
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1.1.2 Taken en verantwoordelijkheden van de organen 
 

 ALGEMENE VERGADERING: 
 

Taken 
 

De Algemene Vergadering wordt aanzien als het hoogste gezag.  Het aantal werkende 
leden van de VZW wordt gevormd door de leden van de Raad van Bestuur en door de 
afdelingsvoorzitters.  De Algemene Vergadering wordt verplichtend 2 maal per jaar 
samengeroepen: 
1. In de loop van de maand maart: ter goedkeuring van het verslag van de voorgaande 

algemene vergadering, ter goedkeuring van het financieel en administratief 
verslag, de balans en resultatenrekening van het voorbije werkjaar, ter verkiezing 
van nieuwe of uittredende leden van de Raad van Bestuur.   

2. In het najaar: ter goedkeuring en ter bespreking van het actieplan en van de 
begroting voor het volgend werkjaar. 
Naargelang de omstandigheden kunnen meerdere punten aan de agenda van de 
Algemene Vergadering worden toegevoegd. 

 

Verantwoordelijkheden 
 

Onder de bevoegdheid van de Algemene Vergadering vallen: 
- wijzigingen aan statuten en huishoudelijk reglementen 
- benoeming en/of aanstelling van leden van de Raad van Bestuur 
- vrijwillige ontbinding van de federatie 
- advies geven aan de Raad van Bestuur 
- het recht op het indienen van voorstellen en interpellaties over allerhande zaken, 
die de federatie aanbelangen 
 

 RAAD VAN BESTUUR  
De Algemene Vergadering kiest 8 bestuurders, die samen de Raad van Bestuur 
vormen.  
Zowel de activiteitsgerichte afdeling Oost als de activiteitsgerichte afdeling West 
voorzien elk in 4 bestuurders.  
De Raad kiest onder zijn leden een algemeen voorzitter, een afgevaardigd 
bestuurder, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter wordt 
voorgedragen door Oost en de afgevaardigd bestuurder door West en dit wisselt 
om de 4 jaar. De Raad van Bestuur is rekenschap verschuldigd aan de Algemene 
vergadering. 
 

 Verantwoordelijkheden 
 

De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle handelingen, die verband houden met het 
beheer van de federatie en dit in de ruimste zin genomen.  De Raad van Bestuur kan 
een bijzondere bevoegdheid aan gelijk welke mandataris naar keuze opdragen.  In 
naam van de federatie worden alle rechtsvorderingen, zowel als eiser en als 
verweerder, ingesteld of verdedigd door de Raad van Bestuur, of door een door de 
Raad van Bestuur daartoe aangesteld bijzondere mandataris.   
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De clubs kunnen in hoger beroep gaan bij de Raad van Bestuur tegen beslissingen 
genomen door de besturen en/of comités van de verschillende afdelingen, maar 
slechts indien alle rechtsmiddelen op afdelingsniveau zijn uitgeput. 

 
Taken leden Raad van Bestuur  
 

De algemeen voorzitter vertegenwoordigt de vereniging.  Hij leidt de zittingen van de 
Raad van Bestuur.  Hij roept dit orgaan bijeen, hetzij op eigen initiatief, hetzij omdat 
drie leden van deze Raad van Bestuur hierom verzoeken.  Hij ondertekent, namens 
de federatie, de officiële briefwisseling. Bij staking van stemmen, is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend.  
De afgevaardigd bestuurder vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid, en 
heeft, geheel volgens de wettelijke omschrijving van de taak, specifieke aandacht 
voor het dagelijks beheer van de federatie.  
 
De penningmeester is belast met het financieel beheer van de federatie.  Hij 
controleert en volgt het financieel beheer op en wordt ondersteunt door de 
administratief coördinator en afgevaardigd bestuurder. Bepaalde bevoegdheden van 
zijn taak worden overdragen aan een daartoe aangesteld boekhouder.  Hij verstrekt 
de Raad van Bestuur advies over de uit te voeren geldbeleggingen. 

 
De Public-Relations verantwoordelijke zorgt ervoor dat de vereniging is 
vertegenwoordigd op manifestaties waar haar aanwezigheid gewenst is; en tracht 
verhoogt zodoende de uitstraling en de naambekendheid van de vereniging te 
verhogen. 

 
De overige bestuursleden hebben geen vaste taakomschrijving.  Zij staan waar nodig 
de andere bestuursleden bij of nemen onvoorziene taken op zich.  Zij volgen mee het 
beleidsplan op. 
 

  
 DAGELIJKS BESTUUR 

 
De Raad van Bestuur kan het bestuur delegeren aan een dagelijks bestuur. Het 
dagelijks bestuur wordt gevormd door de algemeen voorzitter, de afgevaardigd 
bestuurder en de professionele afdelingsverantwoordelijken. Het dagelijks bestuur 
bestaat aldus momenteel uit vier leden.  
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 ZETEL VAN DE FEDERATIE + ALGEMEEN SECRETARIAAT   
 
Taken 

 
De zetel van de federatie is gevestigd te Berchem. Het secretariaat is actief op twee 
locaties, namelijk Berchem en Brugge.  
Deze twee activiteitsgerichte afdelingen fungeren als centraal aanspreekpunt voor de 
verschillende afdelingen en clubs, en staan in voor de coördinatie van en de 
informatiedoorstroming naar de afdelingen. Het secretariaat onderhoudt het club- en 
ledenbestand, houdt de website up-to-date, volgt de mails en briefwisseling op,  
bereidt vergaderingen en andere evenementen georganiseerd door de Raad van 
Bestuur voor, en het staat in voor de facturatie aan de clubs en de afhandeling van 
verzekeringen.  
 

Verantwoordelijkheden 

 

Het secretariaat is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de opdrachten en 
richtlijnen van de Raad van Bestuur en de afdelingsvoorzitters. 
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 COMMISSIES 
 
Medisch Verantwoord Sporten 

 
Taken 
De Commissie MVS volgt de beslissingen op van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.   
 

Verantwoordelijkheden 
Onder de verantwoordelijkheden van deze commissie vallen: 
  - het vastleggen van sportmedische criteria 
  - de inhoud en frequentie van sportmedisch onderzoek 
  - het vastleggen van leeftijdsgrenzen 
  - medische begeleiding binnen de federatie 
  - juridische begeleiding binnen de federatie 
  - medewerking aan controles en toezicht hierop 
  - informeren van leden/clubs 
  - meldingen aan de overheid aangaande statuten en reglementen 
 
   

 Onderzoekscomité 
 
Taken & Verantwoordelijkheden 
Het onderzoeksomité neemt kennis van de klachten en uitslagen en velt hierover beslissingen.  Het 
oordeelt soeverein of een uitgesloten lid al dan niet voorafgaandelijk dient verhoord te worden. De 
frequentie van de zittingen van het onderzoekscomité wordt vastgesteld in functie van het aantal en de 
aard van de te behandelen aangelegenheden.  

 

 
 
Beroepscomité 

 
Taken & Verantwoordelijkheden 
Het beroepscomité oordeelt soeverein of de in eerste aanleg uitgesproken beslissing dient gehandhaafd 
of gewijzigd te worden. 

 
 

Controlecomité 
 

Taken & Verantwoordelijkheden 
De leden van de Raad Van Bestuur en de leden van de afdelingsbesturen evenals officiële 
afgevaardigden die als waarnemers wedstrijden bijwonen en zich kenbaar maken, hebben het recht 
aanbevelingen te geven, zowel aan clubbestuursleden als aan de scheidsrechter. Elk bezoek heeft een 
officieel karakter en kan aanleiding geven tot het opstellen van een verslag, dat overgemaakt wordt aan 
de voorzitter van desbetreffende afdeling. 

 

Scheidsrechtercomité 
 
Taken & Verantwoordelijkheden 
Al naar gelang de noodwendigheid van zal het scheidsrechtercomité zitting houden op de dagen, die het 
zelf zal bepalen. Dergelijke zittingen houden besprekingen in van o.a. uitgevoerde controles en/of 
bepaalde onderwerpen, nalatigheden of tekortkomingen, waarvoor de opgeroepen scheidsrechter zich 
dient te komen verantwoorden.  
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1.2 Sporttechnische en administratieve medewerkers van de 
KAVVV-VWB 

1.2.1 Organigram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Algemene Statutaire Vergadering 

 

Raad van Bestuur  

 
Dagelijks bestuur 

 

Secretariaat 
 

2 administratieve coördinatoren 

1 administratief medewerker 

1 sporttechnische coördinator 

1 sporttechnisch medewerker 

 

 

 

 

Aangesloten clubs 20 sportclubspecifieke afdelingen met verschillende 

afdelingsbesturen 
    

 

Aangesloten leden Onderzoeks-, beroeps-, controle- en scheidsrechtercomité  
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1.2.2 Naam, statuut, arbeidsregime, functie en betrokkenheid van de vaste sporttechnische 
medewerkers 

 

Naam Davy Van Bogaert Joost De Meyer 

Statuut Onbepaalde duur Onbepaalde duur 

Arbeidsregime Voltijds Halftijds (19u/week) 

Functie STC STM 

Betrokkenheid Algemene afdelingswerking  
sporttechnisch vlak 

Algemene afdelingswerking                
sporttechnisch vlak 

 
1.2.3 Naam, statuut, arbeidsregime, functie van de vaste administratieve medewerkers 

 

Naam Inge  
de Oliveira Andrez 

Patrick  
Van Coillie 

Ann Dewulf 

Statuut Onbepaalde duur Onbepaalde duur Onbepaalde duur 

Arbeidsregime Voltijds voltijds deeltijds (13u/week) 

Functie ADC ADC ADM 

Betrokkenheid Algemene 
afdelingswerking  
administratief vlak 

Algemene 
afdelingswerking  
administratief vlak 

Boekhouding 

 

1.2.4 Naam, statuut en functie van andere sporttechnische en/of administratieve 
medewerkers 
 

Naam Statuut Functie 

Van Bouwel Ronald Vrijwilliger Algemeen voorzitter + Bestuurslid + VZ Voetbal 
Antwerpen 

De Koninck Edmond Vrijwilliger Secretaris + VZ Quiz 

Elst Eddy Vrijwilliger Penningmeester + VZ Biljart 

Bastenie Luc Vrijwilliger Bestuurslid + VZ Atletiek 

Zuiderwijk Cor Vrijwilliger VZ Snooker 

Gryseels Albert Vrijwilliger Bestuurslid + VZ Voetbl Brabant 

Tersago Paul Vrijwilliger Bestuurslid + VZ Volleybal 

Nog vacant Vrijwilliger PR V 

Goossens Arny Vrijwilliger Persdienst  

Van Heuckelom Rudi Vrijwilliger VZ Badminton 

Smets Jean Vrijwilliger VZ Basketbal 

Rik Krekels Vrijwilliger VZ + Secretaris Minivoetbal Antwerpen 

Gregoir Eddy Vrijwilliger VZ Minivoetbal Brabant 

Wyn Jos Vrijwilliger VZ Petanque Antwerpen 

Gahy Michel Vrijwilliger VZ Petanque Brabant 

Daenen Bruno Vrijwilliger VZ Tafeltennis 

Vissers Theo Vrijwilliger VZ Tennis 

Van Bogaert Davy Sporttechnische 
coördinator 

VZ Voetbal Kempen – Omnisport – Tai Chi 
 

Crauwels Roger Vrijwilliger Secretaris Atletiek 

Zuiderwijk Cor Vrijwilliger VZ Snooker 

Goossens Ludo Vrijwilliger Penningmeester Atletiek 

Bogaert Patrick Vrijwilliger Bestuurslid Atletiek 

Kluskens Robert Vrijwilliger Bestuurslid Atletiek 
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Hermans Jean Vrijwilliger Bestuurslid Atletiek 

Mertens Maria Vrijwilliger Bestuurslid Atletiek 

Anderson Andy Vrijwilliger Bestuurslid Badminton 

Vanherck Bruno Vrijwilliger Bestuurslid Badminton 

Wuyts Steven Vrijwilliger Secretaris Basketbal 

Debacker Janka Vrijwilliger Bestuurslid Basketbal 

Van Geebergen Staf Vrijwilliger Bestuurslid Basketbal 

De Bock Wilfried Vrijwilliger Bestuurslid + VZ Sportcomité Basketbal 

De Munter Michael Vrijwilliger Sportcomité Basketbal 

De Meyer Gerard Vrijwilliger Sportcomité Basketbal 

Michiels Dirk Vrijwilliger Sportcomité Basketbal 

Van de Leest Leo Vrijwilliger Beroepscomité Basketbal 

Baert Timmy Vrijwilliger Beroepscomité Basketbal 

Strauven Jean Vrijwilliger Secretaris Biljart 

Peeters Gunther Vrijwilliger Bestuurslid Biljart 

Roefs Edwin Vrijwilliger Bestuurslid Biljart 

Mostien Ludo Vrijwilliger Ondervoorzitter Minivoetbal Antwerpen 

Celis Rita Vrijwilliger Bestuurslid Minivoetbal Antwerpen 

Willemarck Patrick Vrijwilliger Bestuurslid Minivoetbal Antwerpen 

Verlinden Eddy Vrijwilliger Bestuurslid Minivoetbal Antwerpen 

Schuykens Erik Vrijwilliger Penningmeester Minivoetbal Brabant 

De Oliveira Andrez Inge Vrijwilliger Secretaris Petanque Antwerpen 

Van Heymbeek Robert Vrijwilliger Bestuurslid Petanque Antwerpen 

Van Regenmortel Hubert Vrijwilliger Bestuurslid Petanque Antwerpen 

Chielens Willy Vrijwilliger Secretaris Petanque Brabant / Beroepscomité 
Voetbal Brabant/Oost Vlaanderen 

Bergiers Patrick Vrijwilliger Bestuurslid Petanque Brabant 

Vercammen Walter Vrijwilliger Bestuurslid Quiz 

Celis Frank Vrijwilliger Bestuurslid Tafeltennis 

Cusseneers Roby Vrijwilliger Bestuurslid Tafeltennis 

Goossens Arny Vrijwilliger Ondervoorzitter Tennis 

Selens Marcel Vrijwilliger Secretaris Tennis 

De Brauwere Werner Vrijwilliger Ondervoorzitter Voetbal Antwerpen 

Van Riel Marc Vrijwilliger Secretaris + Onderzoekscomité Voetbal Antwerpen 

Bulens Jean Vrijwilliger Bestuurslid + Onderzoekscomité + Controlecomité 
Voetbal Antwerpen 

Dillen Pierre Vrijwilliger Bestuurslid + Onderzoekscomité + 
Scheidsrechtercomité Voetbal Antwerpen 

Spiloes Jean Vrijwilliger Bestuurslid + Beroepscomité + Scheidsrechtercomité 
Voetbal Antwerpen 

Van Den Heuvel Guy Vrijwilliger Onderzoekscomité Voetbal Antwerpen 

Renteurs Paul Vrijwilliger Beroepscomité + Controlecomité Voetbal 
Antwerpen 

Thijs Roger Vrijwilliger Beroepscomité + Controlecomité Voetbal 
Antwerpen 

Van Echelpoel Alfred Vrijwilliger Beroepscomité + Controlecomité Voetbal 
Antwerpen 

Van Hoyweghen Willy Vrijwilliger Beroepscomité + Controlecomité Voetbal 
Antwerpen 

Horemans Tom Vrijwilliger Controlecomité Voetbal Antwerpen 

Bogemans Roger Vrijwilliger Ondervoorzitter Voetbal Brabant/Oost Vlaanderen 

Van Oycke Gaston Vrijwilliger Secretaris + Onderzoekscomité Voetbal 
Brabant/Oost Vlaanderen 

Meersman Rudi Vrijwilliger Penningmeester Voetbal Brabant/Oost Vlaanderen 
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De Troch Jan Vrijwiliiger Bestuurslid + Onderzoekscomité Voetbal 
Brabant/Oost Vlaanderen 

Van der Elst Patrick Vrijwilliger Onderzoekscomité Voetbal Brabant/Oost 
Vlaanderen 

De Hauwere Philemon Vrijwilliger Onderzoekscomité Voetbal Brabant/Oost 
Vlaanderen 

Timmermans Jean Vrijwilliger Onderzoekscomité Voetbal Brabant/Oost 
Vlaanderen 

Wuestenberghs Raymond Vrijwilliger Onderzoekscomité Voetbal Brabant/Oost 
Vlaanderen 

Conruyt Eddy Vrijwilliger Beroepscomité Voetbal Brabant/Oost Vlaanderen 

Van Laecken José Vrijwilliger Beroepscomité Voetbal Brabant/Oost Vlaanderen 

Jockin Jean-Pierre Vrijwilliger Beroepscomité Voetbal Brabant/Oost Vlaanderen 

Van Der Velde Vincent Vrijwilliger Beroepscomité Voetbal Brabant/Oost Vlaanderen 

Baetens Frans Vrijwilliger Beroepscomité Voetbal Brabant/Oost Vlaanderen 

Tersago Kim Vrijwilliger Secretaris Volleybal 

De Meyer Joost vrijwilliger adviseur basket; trainer A basket 

Breugelmans Erwin vrijwilliger bestuurslid; adviseur basket 

De Waele Roger vrijwilliger bestuurslid; adviseur kinesiologie 

Delsing Jac vrijwilliger bestuurslid; trainer A dans 

Everaert Rudy vrijwilliger voorzitter afdeling west; voorzitter afdeling judo 

Leys Jos vrijwilliger volleybalontmoetingen provincie Antwerpen 

Dr. Janssens Peter vrijwilliger sportarts; contact medisch verantwoord sporten 

Van Coillie Patrick vrijwilliger afgevaardigd bestuurder  

Van Reeth  Rudy vrijwilliger bestuurslid 

Vandamme Walther vrijwilliger bestuurslid 

 
Naast deze lijst van de Raad van Bestuur, afdelingsbesturen, onderzoeks- en beroepscomités, 
zijn er ook nog de vele scheidsrechters, clubbestuurders, e.a. die zich elke week vrijwillig ten 
dienste stellen van hun club en van onze sportfederatie.  
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 Missie en visie van de KAVVV & FEDES 
1.3 Missie en visie 
 
De KAVVV & FEDES heeft als basisopdracht het actief betrekken van een zo breed mogelijk 
publiek bij modern en gezond sporten in Vlaanderen. Het aanbieden (initiëren, faciliteren, 
coördineren) van niet begeleid en begeleid (trainers/docenten/monitors/instructeurs) 
bewegen door alle vormen van sport, met aandacht voor pedagogische kwaliteit in een sociaal 
correcte omgeving. De missie van de federatie is dan ook:  
 

Meer mensen beter laten sporten in de best mogelijke sociale omgeving. 
  
Deze missie bestaat uit drie delen. 
 
1.- Meer mensen 
‘HOE MEER LEDEN HOE MEER VREUGD’ is hier ook van toepassing. 
 
2.- beter laten sporten 
Leden op een verantwoorde en zinvolle manier laten sporten. 
‘STILSTAAN IS ACHTERUIT GAAN’, of het aanbod niet hedendaags maken, is verouderen. 
 
3.- in de best mogelijke sociale omgeving. 
‘NAAST DE GEEST EN HET LICHAAM IS OOK DE MAATSCHAPPELIJKE OMGEVING GEZOND’ 
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Organiseren van recreatieve sportbeoefening 
1.4 Gegevensverzameling 
1.4.1 Methodiek 
 
 Via gesprekken met clubs; 

 

 Via gesprekken met individuele leden; 

 

 Via algemene vergaderingen van de verschillende afdelingen; 

 

 Via ervaringsuitwisseling/samenwerking met andere soortgelijke recreatieve 

federaties; 

 

 Via schriftelijke vragenlijst aan de afdelingsbesturen binnen onze federatie over de 

toekomst van hun sporttak; 

 

 Via vergaderingen met de Raad van Bestuur. 
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1.4.2 Interne analyse per afdeling 
 
SWOT-analyse Atletiek 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterktes

Ruime bestuurskern

Groot aantal organisaties 

Kwaliteit van de organisaties

Laagdrempelig

Eenvoudige inschrijving via 
scansysteem

Goede sportaccommodaties

Lage kostprijs

Zwaktes
Juryleden binnen clubs

Sommige leeftijdsgroepen zijn 
beperkt vertegenwoordigd

Kansen

Uitbreiding naar Oost-
Vlaanderen

Uitbreiding van activiteiten 
zoals uurloop, 

stratenloopcriterium,...

Bedreigingen
Leeftijd van bestuursleden

Het verkeer houdt sporters 
weg van organisaties

Kalenders van commerciële 
concurrende organisaties
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SWOT-analyse Badminton 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterktes

Verjongd en uitgebreid 
bestuur

Laagdrempelig

Zwaktes
Weinig competitiespelers

Kansen
Aanwenden technologische 

middelen om badminton in de 
kijker te zetten

Bedreigingen
Oorlogstaal van Badminton 

Vlaanderen

Hoge huurprijzen voor de 
accommodatie
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SWOT-analyse Basketbal 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterktes

Goed, samenhangend bestuur

Sterke verbondenheid met 
clubs

Kleine financiële bijdrages

Zwaktes
Het vinden van vrijwilligers

Gebrek aan 
sportaccommodatie

Kansen
Nieuwe generatie ploegen 

biedt zich aan

Aanbod in breder spectrum

Uitbreiding naar Oost-
Vlaanderen en Vlaams-

Brabant, vnl. dames

Bedreigingen
Oude generatie ploegen die 

aan het uitbollen zijn

Groeiend tekort aan 
accommodatie

Vergrijzing van het 
scheidsrechterskrops
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SWOT-analyse Bewegingsschool 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sterktes

uiterst laagdrempelig zowel 
financieel als organisatorisch

papa/mama samen met kind

onderbouwd sportadvies

Zwaktes
zuiver vrijwilligerwerking

véél materiaal & grote 
(sport)zaal nodig 

grote tijdsinvestering

tevredenheid afhankelijk van 
de inzet door de vrijwilligers

Kansen
verder inzetten op 

onderbouwd sportadvies

Bedreigingen
profit/loss : kosten nemen toe

wegvallen hogeschool stagiairs

wegvallen ondersteuning stad 
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SWOT-analyse Biljart 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterktes

Goed, samenhangend bestuur

Zwaktes
Veroudering leden

Kansen
Gering, daar de biljartwereld 

erg klein is: iedereen kent 
iedereen.

Bedreigingen
Weinig belangstelling bij de 

jeugd

Steeds minder accommodatie 
om te biljarten
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SWOT-analyse Dans 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterktes

Historiek; kwaliteitsnaam

Netwerk

Zwaktes
Blijvend vernieuwen

Goede lesgevers zijn grote 
kosten

Kansen
Netwerk inzetten voor 

vernieuwing

Bedreigingen
Weinig samenwerking tussen 

dansorganisaties

Nieuw decreet schept 
ongelijkheid

Nood tot prijsstijging
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SWOT-analyse Minivoetbal Antwerpen 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterktes

Goed, gestructureerd beleid

Degelijke en voldoende 
scheidsrechters

Zwaktes
Veroudering spelers

Kansen
Meer promotie maken voor 

minivoetbal

Bedreigingen
Minivoetbal is minder populiar

Concurrentie zaalvoetbal

Verouderde accommodatie
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SWOT-analyse Minivoetbal Druivenstreek 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterktes

Goed, gestructureerd beleid

Alles in dezelfde sporthal

Korte reistijden

Duidelijke afspraken

Zwaktes
Beperkte regio om clubs en 

spelers te recruteren

Kansen
Meer promotie maken voor 

minivoetbal

Bedreigingen
Overaanbod aan 

zaalvoetbalcompetities
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SWOT-analyse Pedagogische samenwerking 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sterktes

dichtbij studenten LO, S&B

werkplekleren 

gratis ondersteuning

naambekendheid Fedes 

Zwaktes
afhankelijk van personen

grote tijdsinvestering in 
relatieopbouw

geen constante mogelijk in de 
ondersteuning

Kansen
uitbreiden naar andere 

hogescholen

Bedreigingen
copy/paste door anderen

toenemende 
commercialisering onderwijs
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SWOT-analyse Petanque/Vlaams-Brabant 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterktes

Geringe financiële bijdrage

Ruim aanbod aan competities

Zwaktes
Gebrek aan accommodatie, 

vnl. winter

Daling van het aantal 
competitiespelers

Kansen
Nieuw bestuur verder op 

elkaar afstemmen

Organisaties met andere 
partners zoals dienstencentra, 

Opsinjoren, PFV, ...

Bedreigingen
Losse petanquetornooien her 

en der
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SWOT-analyse Quiz 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterktes

Geringe financiële bijdrage

Competitie gespeeld op twee 
locaties

Zwaktes

Daling van het aantal quizzers 
door de ouderdom

Kansen

Bedreigingen
Veroudering quizpopulatie

Quizzen waar prijzen aan 
verbonden zijn

Losse quizzen zonder vaste 
formule



Vierjaarlijks beleidsplan 2017-2020 / KAVVV & FEDES  Pagina | 26  
versie 31/08/2017 

 

SWOT-analyse Snooker 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterktes
Degelijke snookercompetitie

Zwaktes
De snookerwereld is erg klein

Kansen
Nieuw bestuur

Bedreigingen
Weinig belangstelling bij de 

jeugd

Steeds minder accommodatie 
om te snookeren
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SWOT-analyse Tafeltennis 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterktes
Zeer democratisch

Alle niveaus aanwezig

Zwaktes
Niet-actieve competitiespelers 

sluiten niet meer aan

Kansen
Nieuwe puntentelling (11)

Nieuw tornooi met A- en B-
spelers

Sponsoring

Bedreigingen
Gebrek aan verjonging
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SWOT-analyse Sportondersteuning van diverse organisaties 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterktes

Kwaliteitsnaam

Netwerk

Budget

Binding met lesgevers

Zwaktes
tijdsintensief

Kansen
Meer projecten voor meer 

organisaties

Bedreigingen
minder budget aan sport

beslissingsmanier

nood tot prijsstijging
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SWOT-analyse Tennis 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterktes
Soepelheid van werken

Geen boetetabellen

Goed contact bestuur 
<-> clubs

Recreatief maar gedreven

Zwaktes
Digitalisatie

Kansen
Toekomst gericht op senioren

Uitbreiding via Beker Saliën

Uitbreiding digitale 
nieuwsbrief

Bedreigingen
Optrekken van de 
pensioenleeftijden
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SWOT-analyse Voetbal Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Kempen 
 

 

 

 
 

 

Sterktes

Goede organisatie competitie

Directe lijn en contact met 
clubs, bestuur en 
scheidsrechters

Informatie langs verschillende 
kanalen: Skoor, Goal, website, 

Nieuwsbrief, mailing, ...

Laagdrempelig

Laag inschrijvingsgeld

Eenvoudige administratie

Beprekte administratieve eisen

Rechtstreeks een goed contact 
met hoofdbestuur

Zwaktes

Vergrijzing bestuur en 
clubbesturen

Moeilijke recrutering van 
spelers

Moeilijke recrutering van 
jonge bestuursleden

Vergrijzing 
scheisrechterskorps

Gebrek aan scheidsrechters

Kansen

Hoogdrempelig en duur 
aanbod bij andere officiële 

voetbalfederaties

Landelijke bevolking is 
liefhebbersvoetbal-minded

Lage drempel bij 
vriendenclubs met minder 

verplichtingen

Aantrekkelijk aanbod voor elk 
niveau

Uitbreidingsmogelijkheden in 
sommige regio's

Bedreigingen

Het geldelijk aspect in de 
voetbalwereld

Verouders bestuurskaders

Moeilijke mobilisatie van 
jeugd voor bestuurstaken

Gebrek aan jeugdwerking is 
gebrek aan doorstroming

Bezettingsgraad van sommige 
terreinen
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SWOT-analyse Volleybal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Tai Chi en Omnisport werden geen SWOT-analyses opgesteld.  Deze afdelingen zijn nog 
in volle ontwikkeling. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Sterktes
Recreatief

Goede organisatie

Uiterst democratisch

Zwaktes
Recreatief volleybal heeft 
geen toekomstperspectief 

meer

Geen jeugdwerking

Hoge leeftijd spelers

Kansen
Vernieuwde competitie 

opstarten

Volleybalontmoetingen 
integreren

Bedreigingen
Opslorping van alle clubs door 

de Belgische Volleybalbond

Geen interesse van jeugd in 
volleybal
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1.4.3 Externe analyse (algemeen) 
 
Demografisch: Vergrijzing is geen nadeel voor de KAVVV & FEDES, oudere personen kunnen 
in andere sporttakken terecht binnen de federatie. 
 
Economisch: Er wordt een groter budget besteed aan sport. De tarieven van de KAVVV & 
FEDES zijn heel laag, zeker in vergelijking met commerciële organisaties. 
 
Sociaal/cultureel: Meer vrouwen die aan sport doen, de KAVVV & FEDES kan nog extra 
inzetten op deze doelgroep. Toename van senioren die sporten. Individualisering van de sport, 
KAVVV & FEDES speelt hierop in door de mogelijkheid van rechtstreeks aan te sluiten bij de 
federatie.  
 
Ecologisch: Fietsen, wandelen, lopen worden gestimuleerd door de overheid omwille van 
ecologische redenen. 
 
Politiek/Juridisch: Het nieuwe decreet zorgt voor heel wat uitdaging voor de nieuwe 
gevormde fusiefederatie. Strengere reglementering voor sportieve organisaties in steden kan 
zorgen voor daling van aantal organisaties. Overheid zet in op activeren van senioren. 
 
 
 

1.5 Gegevensanalyse 
 

1.5.1 Conclusie en beleidsuitdagingen 
 
Op basis van de interne analyse (per afdeling) en de externe analyse (algemeen) zijn we tot 
volgende beleidsuitdagingen gekomen: 
 

1. De fundamenten van de sportpiramide, die door de recreatiesport worden gelegd, 

opnieuw verbreden en versterken  

 

2. De structuur van de federatie versterken door het opwaarderen van de werking van 

al onze afdelingen. 

 

3. De sociaal-maatschappelijke waarden vertalen naar het sportlandschap 

 

4. Het belang van de sporters, scheidsrechters, bestuurders en toeschouwers moet 

steeds primeren en vraagt permanente aandacht. 

 

5. Onze sportdisciplines en onze daarbij horende werking bij een breder publiek bekend 

maken. 

 

6. Het verder moderniseren van de communicatie zowel intra als extra muros  
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4 Organiseren van sportkampen (BF sportkampen) 
 

4.1 Gegevensverzameling 
 
De sportkampen worden georganiseerd voor sporters tussen 6 en 18 jaar en gaan door op 
verschillende locaties.  
 
Judokampen 
Judoka’s tussen 7 en 18 jaar kunnen deelnemen aan de judokampen. De judokampen worden 
georganiseerd in Sport.Vlaanderen Brugge en Sport- en Recreatieoord Kluisbos. Beide 
accommodaties beschikken over geschikte sportinfrastructuur (dojo). Kluisbos beschikt 
daarnaast over een buitenzwembad (in de zomer een echte aantrekkingspool) en een 
speelbos. Sport.Vlaanderen beschikt over verschillende buitenterreinen waar 
nevenactiviteiten georganiseerd kunnen worden. Fedes verzorgt zelfstandig deze 
judokampen, die evenwel allen omarmd worden door VJF. Zij hebben geen ambitie om deze 
beleidsfocus zelf uit te bouwen en investeren hun energie in topsport. VJF promoot actief de 
kampen die Fedes organiseert, verwijst door en maakt suggesties over nieuw aanbod.   
Basketkampen 
De basketkampen worden georganiseerd voor basketters tussen 8 en 16 jaar. Deze kampen 
gaan door in Sport- en Recreatieoord Kluisbos en Lakeside Paradise Knokke. In Kluisbos 
beschikken ze over een sporthal die voldoende groot is, daarnaast is er een 
gebruiksovereenkomst om het sportmateriaal te gebruiken van de plaatselijke basketbalclub. 
De kampen in Knokke gaan door in Lakeside Paradise. Lakeside beschikt niet over een sporthal, 
daarom verplaatsen we ons naar Sporthal De Stormmeeuw die op wandelafstand ligt. Ook 
hier is er een gebruiksafspraak met de plaatselijke basketbalclub over hun materiaal. Lakeside 
Paradise is een actief watersportcentrum; als nevenactiviteiten (buiten de sporturen) kunnen 
de deelnemers wakeboarden, suppen of kayakpolo spelen. Lakeside ligt ook haalbaar dicht 
het strand, waardoor we de mogelijkheid hebben om verschillende strandactiviteiten in te 
plannen.   
Ropeskipping- en danskampen 
De ropeskipping- en danskampen worden georganiseerd voor sporters tussen 6 en 16 jaar en 
gaan meestal door in De Flipper. De Flipper is een vakantiecentrum, gelegen in De Panne. Het 
is een geschikte accommodatie tijdens de zomermaanden omdat het strand op wandelafstand 
ligt. De monitoren hebben de mogelijkheid om verschillende strandspelen als 
nevenactiviteiten te organiseren. Daarnaast ligt sportcentrum Den Oosthoek op 
wandelafstand. We maken er gebruik van de sporthal en de spiegelzaal om de ropeskippers 
en dansers te laten sporten. 
Reddend zwemmen 
Het kamp ‘reddend zwemmen’ is in 2016 voor het eerst effectief doorgegaan. Dit kamp wordt 
georganiseerd voor sporters tussen 7 en 12 jaar, die vertrouwd willen worden met de rol als 
redder aan zee. Fedes verzorgt zelfstandig dit kamp, die evenwel omarmd wordt door RedFed. 
RedFed zorgt voor bijkomende promotie en, wanneer nodig, kunnen we bij hen materiaal 
ontlenen die mogelijks niet in het instructiebad beschikbaar zou zijn. We integreren de brons-
zilver-goud diploma’s in het kamp, op basis van het concept door Redfed ontwikkeld. Er is ook 
een wisselwerking met de reddersclub van Knokke-Heist (aangesloten club van Fedes vzw), zij 
geven verschillende demonstraties en reddersoefeningen op het strand onder het luik 
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‘nevenactiviteiten’. Het kamp ‘reddend zwemmen’ gaat door in Lakeside Paradise te Knokke. 
Dit is een ideale locatie, het zwembad Sportoase ligt op hetzelfde domein terwijl het strand 
op wandelafstand bereikbaar is.  
Karatekampen 
De karatekampen gaan elk jaar door in Sport- en Recreatieoord Kluisbos. De stages zijn voor 
sporters tussen 7 en 18 jaar. Fedes verzorgt zelfstandig deze kampen, die evenwel omarmd 
worden door VKF. De Vlaamse Karate Federatie promoot onze kampen op hun website. Sport- 
en Recreatieoord Kluisbos beschikt over een sporthal. Daarnaast maken we gebruik van het 
buitenzwembad en het speelbos om nevenactiviteiten te organiseren. Meestal organiseren 
we de karatekampen parallel aan een judokamp, waardoor de nevenactiviteiten vaak een 
zeker grootheid aannemen.  
 

4.2 Gegevensanalyse 
 

 
Interpretatie: 
Door de jaren heen hebben we verschillende kampen binnen eenzelfde sporttak 
georganiseerd. De grafiek toont aan hoe het aantal deelnemers evolueert. Vooral bij de 
judokampen zien we het aantal deelnemers dalen. Bij de basketstages en de 
ropeskippingstages stijgt het aantal deelnemers per jaar. De dans- en karatestages blijven 
ongeveer gelijk. Het kamp ‘reddend zwemmen’ kan niet beoordeeld worden, in 2016 kon dit 
kamp voor de eerste keer doorgaan. 
 
 
 
Conclusie: 
Het opbouwen van een netwerk aan clubs met een behoorlijk ledenaantal in de relevante 
leeftijdsgroep is cruciaal, evenals het aanhalen van relaties met trainers/coaches met een 
palmares (basket, judo, karate, ropeskipping) of met een persoonlijkheid (dans) die de 
deelnemers leuk vinden.  
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Binnen de clubs zijn er heel wat gediplomeerde lesgevers die mogelijks als monitor kunnen 
optreden. Die lesgevers motiveren sporters uit hun club om deel te nemen aan de kampen die 
zij begeleiden. Daarnaast is promotionele ondersteuning vanuit unisportfederaties zoals VJF, 
VKF, RedFed zeker waardevol. Zij appreciëren onze expertise in deze materie, staan als 
federatie in contact met alle sporters en clubs uit die bepaalde sporttak en kunnen deze 
makkelijk informeren, en krijgen zelf zo nog meer tijd om in te zetten op hetgeen hen het 
meest interesseert. Het is ook een voorbeeld hoe federaties samen sporters kunnen 
verbinden.  
Judo zal wellicht, na de zilveren Olympische medaille van Dirk Van Tichelt, terug wat 
aantrekken en hopelijk daalt het aantal 1-dagsvliegen (organisaties die 1 maal georganiseerd 
worden, onvoldoende deelnemers halen en de organiserende judoka met een kater 
achterlaten). In dans is er erg veel aanbod; een vast team monitorenteam en een sterk 
programma volstaat absoluut niet om zeker te zijn van de opkomst.  
 

 
Interpretatie: 
In 2015 werden 18 kampen beoordeeld door de deelnemers. Vooral de algemene evaluatie 
van het kamp (programma, lessen en lesgevers) scoort hoog. Bij de accommodatie en de 
nevenactiviteiten werd er een aantal keer een matige beoordeling gegeven. 
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Interpretatie: 
In 2016 werden 12 kampen beoordeeld door de deelnemers. Bij de algemene evaluatie zien 
we dat de beoordeling ‘heel goed’ en ‘goed’ gelijk scoren. De deelnemers zijn meestal 
tevreden over de slaap- en sportaccommodatie. De nevenactiviteiten werden telkens als ‘heel 
goed’ beoordeeld. Dit is een grote stijging ten opzicht van 2015. Er werden geen matige 
beoordelingen meer gegeven in 2016. 
Conclusie: 
De doelstellingen voor 2017 zijn om de algemene tevredenheid over het kamp (het 
programma, de lessen en de lesgevers) weer te doen stijgen. Daarnaast moeten we blijven 
inzetten op het aanbieden van leuke nevenactiviteiten, het FUN-aspect tijdens een kamp 
speelt een grote rol. 

 
Interpretatie: 
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In 2015 werden 14 kampen beoordeeld door de monitoren. De sportaccommodatie scoort 
telkens heel goed. De slaapaccommodatie goed. Er werd een aantal keer een matige 
beoordeling gegevens bij zowel de sport- als slaapaccommodatie. 

 
Interpretatie: 
In 2016 werden 12 kampen beoordeeld door de monitoren. De meeste onder hen zijn 
tevreden over de sport- en slaapaccommodatie.  
Conclusie: 
Monitoren vinden een geschikte sport- en verblijfslocatie zeer belangrijk. Ze moeten ruimte 
hebben om te sporten en voldoende sportmateriaal ter beschikking hebben. In 2017 moeten 
we volop blijven inzetten op die geschikte accommodaties en in elk geval blijven evalueren.  
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5 Het toeleiden van niet-georganiseerde sportende 

kleuters naar een bij hen passende club (BF 

laagdrempelig sportaanbod) 
 

5.1 Literatuur- en veldonderzoek 
 
Kleuters en scholieren sluiten in sommige sporten erg jong aan bij een sportclub. De keuze 
van sporttak gebeurt niet steeds rekening houdend met aanleg of talent. Nochtans zijn 
ervaren spe(e)lplezier en (later) succes (definitie = goed kennen en kunnen) bepalende 
factoren bij afhaken. Drop-out in één sporttak op jonge leeftijd , leidt vaak tot geen sporttak 
meer.  
Het initiatief wijst ouders op specifiek motorische aanleg en cognitief vermogen, d.m.v. een 
laagdrempelig diploma-systeem. 
 
 

5.2 Concept 
 

Kleutersport integreert testopstellingen in de bestaande structuur van de omnisportomloop 

voor kleuters. Deze nieuwe elementen testen een brede waaier van verschillende 

bewegingsdomeinen en kijken hoe goed de kleuters hierop scoren! Deze opstellingen zitten 

verborgen in het parcours en worden door de scoremonitor gescoord terwijl de kleuters bezig 

zijn. Elke week zijn nieuwe testopstellingen verwerkt in het parcours. Op het einde van de 

lessenreeks zullen de kleuters voor elk bewegingsdomein een score hebben. Uitgaande van 

deze scores zal hen een sportprofiel aangemeten worden op basis van de best gescoorde 

vaardigheden en dus hun persoonlijke talenten! 

 

Dit model vloeit voort vanuit het idee dat sommige kinderen inderdaad meer aanleg kunnen 

hebben voor bepaalde motorische vaardigheden dan anderen. Dit fenomeen wordt in de 

volksmond ‘talent’ genoemd en kan volgens wetenschappelijk onderzoek aan de Ugent 

(ontwikkeling Vlaamse Sportkompas) reeds op jonge leeftijd gedetecteerd worden (de Clercq 

& Labath, 2010). 

Nog belangrijker voor het model van Kleutersport is dat er een onderscheid kan gemaakt 

worden tussen de verschillende sportprofielen onderling! Zo bleek uit een ander onderzoek 

aan Ugent (ontwikkeling Vlaamse Sportkompas), dat topsporters uit verschillende sporttakken 

wel degelijk zeer uiteenlopende motorische capaciteiten bezitten (Pion et al., 2014). 
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Het doel: 
Het doel van Kleutersport is veelledig, en uiteindelijk het bereiken dat jong geleerd, erg oud 
gedaan is. 

- Het persoonlijke talent identificeren bij de jonge kleuter.  

- Het informeren en begeleiden van de ouders om een bewuste keuze te maken bij de 
inschrijving van de kleuter in de sportclub. 

Een kind voelt zich namelijk beter bij een sport die hem/haar goed ligt. Het zal zorgen voor 
een verhoogde motivatiegraad en het kind zal zich over het algemeen meer amuseren! Onder 
deze voorwaarden is jong geleerd, vaak oud gedaan. 
 
De grondslagen: 
Kleutersport enkel voor groep 2: 
De nadruk bij groep 1 blijft liggen op het verschaffen van een allround bewegingsparcours 
waarop ze léren bewegen. Willen wij kleuters van 2.5 tot 4.5 jaar reeds blootstellen aan 
testen? De vrijblijvendheid en de funfactor zijn net de troef in de omnisportomloop! 
Bovendien mogen kinderen noch ouders het gevoel krijgen dat er gescoord of gepresteerd 
moet worden.  
Veel kinderen in deze leeftijdscategorie hebben in sommige bewegingsfamilies nog geen 
basiscompetenties ontwikkeld. Doordat ze nooit blootgesteld werden aan dergelijke 
problemen kunnen wij moeilijk beslissen of ze al dan niet aanleg hebben voor deze vorm van 
bewegen. Laat hen dus eerst van 2.5 – 4.5 jaar ontdekken welke bewegingsvormen er allemaal 
bestaan, alvorens hen te scoren.  
 Kerngedachte: Laat hen op z’n minst eerst kennismaken met alle bewegingsvormen 

alvorens conclusies te trekken! 

Kleutersport bestaat enkel uit fysieke en motorische testen: 
Het kan niet de bedoeling zijn om uitgaande van de antropometrie van het kind oordelen te 
vellen over mogelijke talenten/vaardigheden.  
Bvb: Het is niet omdat een kind zeer klein is dat hij/zij niet aan  het basketballerprofiel kan 
voldoen of dat een zwaar kind geen volleyballerprofiel kan krijgen. 
 Kerngedachte: Kleutersport doet enkel fysieke en motorische testen en er worden  

geen lichaamsafmetingen genomen. 

De focus ligt op de motorische component, niet op de fysieke: 
Het draait bij Kleutersport rond motorische vaardigheden, de kinderen worden dus niet op 
een uitputtende manier belast. Het kan niet de bedoeling zijn dat de kinderen zich de longen 
uit het lijf moeten lopen op een bepaalde test. Wat de scoremonitor zal interesseren is de 
kwaliteit van het lopen. Bvb: Is het kind wendbaar terwijl het loopt, kan het 
zijwaarts/achterwaarts lopen etc…  
 Kerngedachte: Het gaat hier over vaardigheden waarover iemand BESCHIKT (talent) of 

die men kan OEFENEN, er wordt niet GETRAIND! 

Persoonlijk talent: 
Aan de hand van Kleutersport ontdekt het kind zijn eigen persoonlijke talent. Er wordt dus 
niet gescoord om te zien hoe goed zijn/haar vaardigheden zijn ten opzichte van de andere 
kinderen, maar om te zien wat het kind zelf het best kan! 
 Zich competent voelen in iets zal ertoe leiden dat je dat iets liever doet! Het draait om 

GRAAG sporten! 
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Inhoudelijk: 
Doorheen de eerste 9 sessies worden alle testen afgenomen. Zo hebben de monitoren genoeg 
tijd tussen sessie 9 en 10 om alle profielen aan te meten en kan meteen na het afsluiten van 
de 10e sessie een brevetje meegegeven worden aan het kind. 
1 à 2 proeven per sessie: 
Doorheen de eerste 9 sessies zullen 10 vaardigheden beoordeeld worden, dit komt dus neer 
op 1 à 2 vaardigheden per sessie. Elke proef zal verwerkt zitten in een parcours van speelse 
opstellingen waardoor de kinderen nooit het gevoel krijgen dat ze een testbatterij aan het 
afleggen zijn. 
Elk kind zal het parcours meermaals doorlopen en de test dus ook meermaals afleggen. De 
scoremonitor zal aan het einde van de sessie een kwantitatief oordeel vellen (score 1 – 5) 
uitgaande van de beste prestatie van het kind  SMART geformuleerd. Dit kan aan de hand 
van kwalitatieve criteria gebeuren! 
De test wordt tweemaal afgelegd: 
Aangezien het parcours in een sessie omnisportomloop meermaals wordt afgelegd, zal ook de 
specifieke scoringtest van de sessie meermaals worden afgenomen. Het parcours zal driemaal 
doorlopen worden! De kleuters verkennen eerst het parcours. De scoremonitor zal de kleuters 
nadien aansporen tot hij/zij van elke kleuter 2 scores heeft voor de specifieke scoringtest. 
Nadien wordt de hoogste score genomen als eindscore. 
Noot: Dit geldt niet voor het extra onderdeel 10: Dansen. 
De eerste keer wordt de prestatie bijgehouden als opmerking, niet als score! 
Niets moet, alles mag: 
De kinderen mogen geen druk voelen om te presteren. Het afnemen van de motorische testen 
gebeurt onaangekondigd. De zaalmonitoren sporen de kinderen aan om hun best te doen, 
terwijl een scoremonitor discreet van op de zijlijn de score van de kinderen bijhoudt. De 
scoremonitor kan ingrijpen indien de test op een onbehoorlijke manier wordt uitgevoerd of 
om de kleuter extra uit te dagen. De scoremonitor wil het maximumniveau van de kleuter naar 
boven halen! 
Sterren: 
Indien een kind zich overduidelijk meer amuseert bij het afleggen van één van de testen dan 
de andere kinderen krijgt hij/zij een ster ongeacht van hoe goed hij/zij de oefening doet. Dit 
is geen fysieke ster, maar een quotering op het scoreformulier van de scoremonitor. 
Het aanmeten van een profiel: 
Na het afleggen van alle testen zal gekeken worden naar de hoogste scores van elk kind. De 
maximumscore voor elke test bedraagt 5. Er zal dan ook meestal gekeken worden naar de 
testen waarop een score van 4 of 5 werd gehaald. 
Noot: Indien sommige kleuters nooit een hogere score dan een 3 hebben gehaald is dit HUN 
PERSOONLIJKE BESTE SCORE en wordt naar deze waarden gekeken! 
Elk profiel komt overeen met een specifieke combinatie van de beste geteste vaardigheden. 
Aan de hand van deze specifieke combinaties zal een profiel aangemeten worden dat een 
combinatie van vaardigheden bevat waarop de kleuter het best scoorde. 
Bvb: Voor klimmen scoort hij/zij 5 – 4 – 5 en voor gymnastiek 5 – 4 – 4, dan zal hij/zij een 
klimprofiel aangemeten worden.  
Indien 2 profielen kunnen aangemeten worden met dezelfde scores, dan kijkt men naar 
eventuele sterren! 
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Bedenkingen: 
De sporterprofielen van Kleutersport zijn gelimiteerd: 
Een kind kan enkel een diplomaatje behalen van een sporter diens kwaliteiten te testen zijn 
in de omnisportomloop. Er kunnen met andere woorden geen diplomaatjes uitgedeeld 
worden met het sportprofiel van zwemmer, vechtsporter, skiër, paardrijder, enz. … 
Geen passend profiel: 
Indien sommige kinderen op het eind niet voldoen aan 1 van de profielen dan wordt gekeken 
naar de sterren. Zo kunnen de monitoren op het eind van de sessies toch aan iedereen een 
diploma meegeven ongeacht of ze goed zijn in een bepaalde discipline of niet, er wordt 
niemand uitgesloten! 
 De amusementswaarde is zeer belangrijk. Kleutersport tracht de kinderen op het 

goede pad te helpen naar de sport(en) die hij/zij graag zúllen doen uitgaande van de 

competenties van het kind. Indien sommige kinderen reeds weet wat ze willen doen, 

wie zijn wij dan om hen een negatief advies te geven? Het opzoeken van een sport(tak) 

waarin het kind zich amuseert is en blijft de doelstelling van Kleutersport, ongeacht of 

het kind er in uitblinkt of niet. We creëren geen topsporters, wel sporters die blij en 

tevreden zijn in de sporttak die ze hebben gekozen en dit héél lang willen blijven doen. 

Werpen + vangen van bal: 
Aangezien deze testen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn zetten we ze samen als één 
vaardigheid. Beide testen worden wel afzonderlijk afgenomen. Er zijn geen profielen waarvoor 
je slechts één van beiden hoeft te kunnen. Zowel het basketbal- als volleybalprofiel verwacht 
dat het kind beide kan, vandaar dat we deze testen bundelen.  

De score voor de ‘vaardigheid werpen + vangen van bal’ wordt berekend als het 
gemiddelde van de scores op beide testen afzonderlijk. 

 
Te testen vaardigheden: 

Motorische Combinatie met fysiek 
 

Extra 

1) Dribbelen hand 
2) Dribbelen voet + shotten 

voet 
3) Evenwicht 
4) Fijne motoriek 
5) Werpen + vangen van bal 
6) Slaan tegen bal 

7) Sprongkracht 
8) Klauteren 
9) Wendbaarheid  

 
 

10) Dansen (in 
pauze) 

 
Sportprofielen: 
1) Voetbal:  

- Dribbelen voet + shotten voet 
- Sprongkracht 
- Wendbaarheid 

 
2) Basketbal/handbal: 

- Dribbelen hand  
- Werpen + vangen van bal 
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- Sprongkracht 
- Wendbaarheid 
 

3) Volleybal:  

- Werpen + vangen van bal 
- Slaan tegen bal/pluimpje 

- Sprongkracht 
 

4) Gymnastiek:  

- Evenwicht 
- Klauteren 
- Sprongkracht 

 
5) Tennis/badminton:  

- Fijne motoriek 
- Slaan tegen bal/pluimpje 

- Wendbaarheid 
 

6) Klimmen: 

- Evenwicht 

- Fijne motoriek 

- Klauteren 

 

7) Dansen:  

- Evenwicht 

- Fijne motoriek 

- Dansen 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



Vierjaarlijks beleidsplan 2017-2020 / KAVVV & FEDES  Pagina | 43  
versie 31/08/2017 

Omschrijving van enkele testen: 

1) Dribbelen hand 

 

Doel Evalueren van hand-balcoördinatie 

Richtlijnen 5 potjes staan zigzag 2 meter van elkaar. De kinderen dribbelen met 

een kleine basketbal doorheen het slalomparcours en gooien op het 

eind naar het basketdoel. Ze trachten de bal dicht bij het lichaam te 

houden en deze niet te verliezen tijdens het parcours.  

Eens aangekomen aan het laatste potje trachten ze voor de FUN te 

doelen. Enkel het dribbelen met de hand wordt hier geëvalueerd. 

 

BELANGRIJK: De scoremonitor daagt de kleuter uit tot zijn/haar 

maximumniveau en geeft desnoods een demonstratie! 

Materiaal 5 potjes 

1 kleine basketbal 

1 basketdoel  

Score 1: De kleuter kan de bal niet botsende houden 

2: De kleuter botst de bal, maar kan er niet mee dribbelen 

3: De kleuter kan al wandelend dribbelen, maar verliest de bal 

meermaals 

4: De kleuter kan al wandelend dribbelen en verliest de bal niet meer 

dan 1 keer 

5: De kleuter kan al lopend dribbelen en verliest de bal niet meer dan 

1 keer 

(Foto/Schets) 

 

 

2) Fijne motoriek 

 

Doel Evalueren van de bewegingsnauwkeurigheid en fijne motoriek 

Richtlijnen Een leeg (lucifer)doosje ligt op een Zweedse bank met aan elke kant 

ervan een hoopje tandenstokers (10), deze liggen op 15 cm van het 
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doosje. De kleuter zit voor de bank op zijn/haar knieën. De bedoeling 

is om alternerend 1 tandestoker met de rechterhand te nemen van de 

rechter stapel, deze in het doosje te leggen en vervolgens met de 

linkerhand 1 tandenstoker te nemen van de linker stapel en deze in 

het doosje te leggen. Er wordt getimed hoe lang het duurt om beide 

stapeltjes in het doosje te leggen. 

BELANGRIJK: De kleuter mag nooit 2 tandenstokers tegelijkertijd 

vasthouden!  

De scoremonitor geeft een demonstratie! 

Materiaal 1 (lucifer)doosje  

20 tandenstokers 

1 Zweedse bank 

1 chronometer 

Score 1: +60 seconden 

2: 52-60 seconden 

3: 43-51 seconden 

4: 34-42 seconden 

5: Minder dan 34 seconden 

(Foto/Schets) 
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3) Vangen van bal 

 

Doel Evalueren van vangtechniek en balbaaninschatting 

Richtlijnen De scoremonitor staat op 3 meter (afgeplakt op de grond) van de 

kleuter en gooit tweemaal een volleybal, tweemaal een handbal en 

tweemaal een tennisbal naar hem/haar toe in een boogworp. Deze 

test gaat van gemakkelijk naar moeilijk (wijziging balgrootte). De 

kleuter moet de bal tweemaal kunnen vangen, maar mag bij een fout 

wel nog een moeilijkere bal proberen. 

 

BELANGRIJK: De kleuter vangt met de handen en gebruikt het 

lichaam niet ter ondersteuning van de bal  Scoremonitor geeft 

demonstratie. 

Materiaal 1 rol papieren plakband 

1 volleybal 

1 handbal 

1 tennisbal 

Score 1: De kleuter is niet in staat om een bal met de handen te vangen 

2: De kleuter kan eenmaal een bal vangen 

3: De kleuter kan de volleybal tweemaal vangen 

4: De kleuter kan de handbal tweemaal vangen 

5: De kleuter kan de tennisbal tweemaal vangen 

 

(Foto/Schets) 

 

 

En andere SMART geformuleerde, overal reproduceerbare bewegingstesten.  
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6 Dans voor gehandicapten via aangesloten 

dansclubs (BF laagdrempelig sportaanbod) 
 

6.1 De idee 
 
Mevrouw Els Vermandere, rolstoelgebonden MS-patiënte en ex-danser en mama van 2 
Dansplatoo-dansers, vond géén aanbod in de wijde Brugse regio waar ze bij een dansacademie 
terecht kon om haar passie terug te kunnen ervaren.  
 

6.2 Gegevensverzameling 
 
Een aantal relevante actoren werden bevraagd :  

         In welke mate hebben jullie ervaring met inclusie? 
         Hebben jullie relevante info of tips om de opstart van dit project een kans op slagen 

te bieden? 
         Kennen jullie soortgelijke inclusieve projecten waarvan we kunnen leren (tips, good 

practices, aandachtspunten…)? 
 

De rolstoeldansfederatie (Jef Boudewijns, voorzitter Belgische Rolstoeldansfederatie vzw) , 
die momenteel nagenoeg al de actieve rolstoeldansclubs in België verzamelt, heeft volgende 
objectieven : 
* de sportieve organisatie van het rolstoeldansen (organisatie BK ism Parantee) 
* de promotie van het rolstoeldansen zowel recreatief als sportief – wat moeilijk verloopt 
wegens beperkte middelen 
* de opleiding van instructeurs rolstoeldansen (met VTS-opleiding initiator rolstoeldansen en 
de inrichting van studiedagen voor onze instructeurs). 
Daarnaast geeft hij mee : momenteel is er in de hele regio rond Brugge geen aanbod van 
dansen voor rolstoelgebruikers.  De dichtsbijgelegen grote en dynamische rolstoeldansclubs 
zijn Paradanszo in Ingelmunster en Duo in Poperinge; veel te te ver weg voor geïnteresseerden 
uit het Brugse. 
Weet wel dat je bij de opstart van zo'n activiteit bijzonder veel promotie moet maken. Veel 
meer dan voor een activiteit voor valide personen. Uiteraard zijn er binnen een bevolking van 
een stad maar een beperkt aantal rolstoelgebruikers en bovendien wensen die niet allemaal 
te gaan dansen. Bij de opstart van een rolstoeldansreeks is het belangrijk dat er minstens een 
10-tal deelnemers zijn om een aangename sfeer en een groepsgebeuren te creëren. 
 
Rolstoeldans DUO (Reningelst) (Lore Verstraete, hoofdlesgever) heeft ervoor gekozen een 
dansgroep op te richten met personen met een fysieke beperking en valide mensen.  
Gestart in september 2012 met 4 leden: 2 rolstoelgebruikers en 2 personen met een fysieke 
beperking die kunnen stappen. Ondertussen hebben we al 20 leden waarvan 10 
rolstoelgebruikers, 2 stappers met fysieke beperking en 8 valide personen. Drie van onze 
valide stappers assisteren de rolstoelgebruiker tijdens het vervoer naar de les. Ze dansen wel 
mee maar niet steeds met hun danser.  
We stoppen heel veel variatie in onze lessen en dansen : 

 Genre muziek 
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 Genre dans 

 Combinaties: stapper danst met rolstoel, rolstoel danst met stapper, iedereen zit in 
een rolstoel, stapper zit op stoel… 

Wij vinden het belangrijk de kans te geven aan de rolstoelgebruikers en de stappers om te 
tonen wat ze kunnen door het voor de ene moeilijker te maken dan de andere. Op die manier 
blijft het uitdagend voor iedereen.  
In het begin gaven wij 1u les maar omdat vele dansers toch minimum een half uur moeten 
rijden, hebben wij beslist om 1u30 les te geven – 2-wekelijks op zaterdag van 9u30 tot 11u 
omdat dit voor iedereen best paste. Vele van onze dansers gaan in het ander weekend naar 
Paradanszo in Ingelmunster. 

Paradanszo (Ingelmunster) (Carine De Paepe, voorzitter) : 
*In welke mate hebben jullie ervaring met inclusie? 
-in het verleden hebben we al eens opgetreden met een majoretten korps en een valide 
danschool 
-wij geven dansles met valide en anders validen samen  
*Hebben jullie relevante info of tips om de opstart van dit project een kans op slagen te 
bieden? 
Zorg voor voldoende inkomsten, want lesgevers betalen is duur. Welke andere bronnen van 
inkomsten denken jullie te hebben ( sponsors, subsidies, optredens ) ? 
*Kennen jullie soortgelijke inclusieve projecten waarvan we kunnen leren (tips, good 
practices, aandachtspunten…)? 
De cursus initiator rolstoeldans is net voorbij 

 

 

6.3 Project  
 

- Dansplatoo ondersteunen om tot een verspreidbaar aanbod te komen, op basis van 
best practices en correct aangepakt 

- Een draaiboek opstellen en beschikbaar maken voor dansclubs, zodat zowel aanbod 
en inhoud als communicatie-aanpak geen drempels meer vormen om te organiseren. 

 
Er is een stappenplan:  

- samenbrengen van een stuurgroep met directe kennis van gehandicapten en met 
directe toegang tot instellingen, ambulante zorg en plaatsen waar thuis-verzorgden 
komen 

- door een proefproject komen tot een state-of-the-art aanpak 
- proefproject bevindingen en ervaringen omzetten in een sluitend draaiboek (vereisten 

van de accommodatie, inclusie ja of neen / voor of tegen, communiceren met de 
doelgroep en hun vertegenwoordigers, wanneer programmeren, wat programmeren, 
frekwentie).  
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Evaluatie:  

- Tellen van het aantal deelnemerssessies per dansseizoen (sportjaar) in reeksen 
"inclusieve hedendaagse dans" en berekenen van de terugkeerratio over de 3 jaren 
van het project. 

- De creatie van een draaiboek, met daarin de kennis en kunde voor deze specifieke 
organisatie en de succesfactoren voor dergelijke organisatie.  

- Is dit draaiboek beschikbaar gemaakt voor dansclubs? Is dit ondersteunend aan de 
beoogde autonome, ruimere verspreiding van het aanbod “inclusieve hedendaagse 
dans” 
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7 Informeren van niet-georganiseerde 
sportbeoefenaars (BF Innovatie) 

 

7.1 De idee 
 
Er sporten heel wat meer Vlamingen dan de 1,5 miljoen die bij sportclubs, op hun beurt al dan 
niet bij een federatie aangesloten, zijn aangesloten.   
 
Bewegen is absoluut in, en maakt voor de verschillende leeftijdsgeneraties mee deel uit van 
de belevingscultuur die heerst.  
Marathons (al dan niet in grote steden) zijn massa-evenementen, evenals de duathlons en de 
triathlons in historische steden en havens, wandeltochten binnen een thema.  
Beleving betekent óók vaak veel verschillende ervaringen opdoen : vandaag kitesurfen met 
vrienden, morgen 10 km lopen alleen, overovermorgen 45 km fietsen langs ’t kanaal en 
zaterdag ‘ns proeven van hockey in een open clubmoment.  
De organisatievorm van een standaard sportclub is voor deze mensen soms een brug te ver 
en vooral te oud als concept. Ook voor de echt individuele sporter die zich autonoom inschrijft 
voor een stedenloop of toeristische fietstocht, is de toegevoegde waarde van een sportclub 
niet steeds duidelijk. 
 
Dit project heeft als doel om deze mensen en sportieve (vrienden)groepen de voordelen van 
een club duidelijk te maken en de meerwaarde van clubaansluiting te informeren. 
 

7.2 Project 
 
Veel sporters maken gebruik van apps zoals endomondo, trava, runkeeper, nike+, runtastic, … 
om hun trainingen bij te houden en hebben er een link mee op hun sociale media.  
 
Zowel de sociale media als de sportapps bieden de mogelijkheid om campagnes te doen. Zo 
kunnen we gezondheidtopics, trainingspunten, verzekeringtopics, lokale subsidies onder de 
aandacht brengen en uiteindelijk tot een relatie brengen die ‘club’ noemt.  
 
Er is een stappenplan:  

- concept uitwerken, aftoetsen met verschillende relevante partijen (digital agency, 
diëtist, kinesist, verzekeringsproducent, …), bijschaven en budgetteren 

- concept omzetten in een operationeel projectplan, met aandacht voor proeffase 
- proeffase bevindingen en ervaringen omzetten in een sluitend draaiboek, en het 

draaiboek implementeren 
- sportdiensten en clubs sensibiliseren en redactionele bijdragen vragen voor de 

campagnes 
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Evaluatie:  

- Tellen hoeveel nieuwe clubs (= onbestaand december 2016) aansluiten en met hoeveel 
leden.  


